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স্বীকৃতি 

আমার খণের তালিকা দীর্ঘ । রাধাপ্রসাদ গৃপ্ত নানা দুষ্প্রাপ্য ছবি ও উপকরণ দিয়ে সাহায্য 
করেছেন । ম্যাজ সংগ্রহের ডিরোজিওর মা-বাবার বিয়ের সার্টিফিকেট, ডিরোজিওর 
দীক্ষাস্্রানের প্রতিলিপি, তাঁর বাড়ির স্কেচ সবই তার সৌজন্যে প্রাপ্ত । অলোক রায়ের কাছ 
থেকে অনেক দুর্লভ বই পেয়েছি । স্বপন মজুমদার বইটির পরিকল্পনা থেকে রচনা পর্যস্ত 
নানাভাবে সহায়তা করেছেন । তার গ্রন্থসংগ্রহও আমি ব্যবহার করেছি । আর ধাদের সাহায্যের 
ওপর নির্ভর করেছি, তারা হলেন অমিয় দেব, রত্রাবলী চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন ভট্টাচার্য এবং 
হায়াৎ মামুদ | সুশোভন সরকার প্রকাশিত ও সম্পাদিত হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর 
কর্মচ্যুতির বিবরণ প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য শিপ্রা সরকারকে ধন্যবাদ । 

ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে অনেক সহায়তা পেয়েছি । 

সু. রা. চো. 
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ম্যাজ-এর ফাইলে ডিরোজিওর বাড়ির স্কেচ । 1910 সালে আঁকা স্থাপত্যের দিক 
থেকে কলকাতার 155 আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের বর্তমান বাড়িটির 
সঙ্গে মিল আছে। এই ঠিকানাতেই ডিরোজিও জন্মগ্রহণ করেন। 



ভীবন ও সময় 

উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাস একটি অবিস্মরণায় নান হেনরি লুই 
ভিভিয়ান ডিরোজিও (01809-31) | তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক কবি, সাংবাদিক এবং 

সংস্কারক । যুগে যুগে দেখা যায় যারা নতুন চিন্তাধারার পথিক, সমসাময়িক কাল 

তাদের ওপর অবিচার করেছে । ডিরোজিওর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি । কিন্তু 

সেদিনের সেই বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের অভিঘাত আজও আমরা লক্ষ করি! তাই দেখি 

ডিরোজিওর মৃত্যুর একশো -দেডশো বছর পরে তাক নতুন কারে স্মরণ করেছেন কবি, 

শিক্ষক, সাংবাদিক, সমাজসংস্কারক এবং রাজনৈতিক কর্মীরা । কবি রূপে তার প্রত্যক্ষ 

অনুকারী আজ হয়তো কেউ নেই.তবে যেসব ভারতীয় ইংরেজিতে কাব্যচ্চা করেন 
অর্থাৎ যাদের 'ইন্ডো- আর্খলয়ান কবি বলা হয়, তারা প্রায় সবাই ডিরোজিওকে 

আদিগুরু ব'লে মানেন । স্বদেশপ্রেমের কবিতার সুচনাও 'তনি করেন । আর শিক্ষকরূপে 
তার জনপ্রিয়তা তো কিংবদন্তির মতো । এ বিষয়ে তার তুলনা হ'তে পারে সেযুগের 
আর দুজন প্রসিদ্ধ শিক্ষকের সঙ্গে - ডেভিড লেস্টার রিচাডসন (01801-65)1 এবং 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (1820-91) । স্বভাবে, বাক্তিত্বে, জীবনযাত্রায় কোনো মিল ছিলো 
না এদের মধ্যে । ডিরোজিও ছিলেন ইউরেশীয়, রির্ডডিসন ইংরেজ আর বিদ্যাসাগর 

ভারতীয় হিন্দু। কিন্তু প্রাচ্-পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সংঘাতে, রক্ষণশীলতা বনাম 

প্রগতিশীলতার দ্বন্দে এই তিনটি নাম ঘুরেফিরে আসে । প্রথম দুজন হিন্দু সমাজের 
বাইরে ছিলেন ব'লে বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে তাদের যোগসৃত্র ছিলো তা7দর ছাত্রেরা । 
ক্লাসঘরের প্রেরণা সেদিন তরুণদের কতটা উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা উভয় শিক্ষকের 

তালিকা দেখলে বোঝা যাবে । ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে আছেন প্যারীচাদ মিত্র, 
রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞজজন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু 

লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (শেষ দূজন অবশ্য তার প্রত্যক্ষ 
ছাত্র ছিলেন না) প্রমুখ । আর হিন্দু কলেজ ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ মিলিয়ে 
রিচার্ডসনের কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্র হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু 
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ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ চন্দ্র, গৌরদাস বসাক, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, 
শম্তুচন্্র মুখোপাধ্যায় | 

রিচার্ডসন হিন্দু কলেজ শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন 1835 খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ডিরোজিওর 

মৃত্যুর চার বছর পরে । এই বছরই টমাস ব্যাবিংটন মেকলে-র (1800-59) শিক্ষা 
বিষয়ক এরঁতিহাসিক মিনিটটি তদানীত্তন সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় | এর ফলে ভারতে 
ইংরেজি হলো উচ্চশিক্ষার বাহন । 1817 খ্রিষ্টাব্দে যখন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তখন অধিকাংশ দেশীয় কর্তৃপক্ষেরা ভেবেছিলেন যে রাজভাষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা 
গ্রহণ করলেও তাদের ছেলেরা আচার- আচরণে হিন্দুই থাকবে । কিন্তু ভাষা তো কেবল 

শব্দসমষ্টি নয়, সাহিত্য সংস্কৃতির বাহন । তাই একটা জীবন্ত সংস্কৃতি যখন আরেকটি 
জীবন্ত সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন পারস্পরিক প্রভাব কিছুটা পড়বেই | তবে 
যে-সংস্কৃতি বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার দিক দিয়ে উন্নত, তুলনামূলকভাবে তার 
অভিঘাতই বেশি হবে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু কলেজের গোড়ার দিকের ছাব্রেরা 
মাত্রাতিরেক উচ্ছাস করেছিলেন, তেমনি অন্যপক্ষের প্রতিরোধেও বেশ কিছুটা 
আতিশয্য ছিলো । কিন্তু নানা ঘাত-প্রতিঘাত, দন্দ-সংঘাতের মধ্য দিয়ে এদেশের 
রক্ষণশীল সমাজ ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন যে শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া উচিত । 
সব ব্যক্তিরই শিজস্ব ধর্মমত থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষা হবে উদার । হিন্দু কলেজ 
প্রেসিডেন্সি কলেজ রূপান্তরিত হতে সাঁইতিরিশ- আটতিরিশ বছর লেগেছিল, আর এই 
চার দশকের মধ্যে ডিরোজিওর কর্মচ্যুতি 01831), গণিকা হীরা বুলবুলের পুত্রের হিন্দু 
কলেজে প্রবেশ নিষেধ (1853): প্রভৃতি অনেক কাণ্ডই ঘটে গেছে । শেষোক্ত জনের 
ছেলেকে শিয়ে সেদিন কলকাতায় শাসক-শাসিত মহলে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছিল । 
কেউ কেউ শি্ষাব্রতী সমাজপতি বিদ্যাসাগরের অভিমত জানতে চান £ 

...বিদ্যাসাগরের কয়েকজন বন্ধু ছুটে এলেন তার কাছে । বললেন _ আপনার মত কি? 
বিদ্যাসাগর হেসে উত্তর দিলেন_ হীরা গণিকা হতে পারে ; তার ছেলে ত আর কোন দোষ 
করেনি । লেখাপড়া শিখতে তার বাধা কি ?3 

ডিরোজিও-রিচাডসনকে বাদ দিয়ে সেযুগের ভাব- আন্দোলনকে বোঝা যাবে না। 
রাজার জাত ছিলেন বলে রিচার্ডসন সম্পর্কে দেশীয় রক্ষণশীল সমাজের একটি সম্ভ্রমের 

দূরত্ব ছিলো। তাই দেখি হীরা বুলবুলের ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করার জন্য 
সরকারি শিক্ষাসমিতির কাছ থেকে যখন চাপ আসে, তখন প্রতিবাদে "হিন্দু 
মেট্রোপলিটান কলেজ" স্থাপিত হয় এবং অধ্যক্ষরূপে মনোনীত হন বিদেশী রিচার্ডসন | 
অন্যদিকে ডিরোজিও ছিলেন ভারতীয় । তাই তার সঙ্গে সংঘষটা ছিলো প্রত্যক্ষ । 
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ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাবার ইচ্ছে ছিলো তীকে হিন্দু কলেজে পড়াবার 1 তা 
যদি হতো আমরা পরবর্তী বিদ্যাসাগরকে পেতাম কি ? আজ অবশ্য এ নিয়ে জল্পনা- 
কল্পনা করা অর্থহীন । কিন্তু এটা কৌতৃহলোদ্দীপক যে বিদ্যাসাগর ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ 
ছাত্র না হলেও তীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ ছিলো । কেননা বিদ্যাসাগর 
বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন নয় বছর বয়সে অর্থাৎ 1829 খ্রিষ্টাব্দে । ডিরোজিও তার পরেও 
প্রায় দু-বছর পড়িয়েছেন। অবশ্য তিনি 'সিনিয়র' অর্থাৎ কলেজ বিভাগে যুক্ত ছিলেন। 

যাই হোক, ডিরোজিও এবং বিদ্যাসাগরের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
একজনের পঠনপাঠনের বিষয় ছিলো সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র, অনাজনের পাশ্চাত্য 
(ইংরেজি) সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস । তাছাড়া বিদ্যাসাগরের কর্মক্ষেত্রও অনেক 
ব্যাপক ছিলো। তা সন্বেও তিনি শিক্ষাদানকে সমাজসংস্কারেরই অংশ বলে মনে 
করতেন । যে-মুক্তচিস্তার তাগিদে তিনি সংস্কৃত কলেজে মিলের তরশাস্ত্র পড়ানোর 
ব্যবস্থা করেছিলেন অথবা ইংরেজি ভাষা শেখানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, হিন্দু 
সমাজ বহিভূতি ডিরোজেওরও চেষ্টা ছিলো পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের আলো ছাত্রদের মধ্যে 
ছড়িয়ে দেওয়া । দুজনেই শেষ পর্যন্ত শিক্ষাকর্মে টিকে থাকতে পারেন নি। বিদ্যাসাগর 
পদত্যাগ করেছিলেন, আর ডিরোজিও নামে পদত্যাগ করলেও আসলে কর্মচ্যত 
হয়েছিলেন। 

শিক্ষকরূপে ডিরোজিও এবং রিচার্ডসনের প্রতিতুলনা যোগেশচন্দ্র বাগল প্রমুখ 
কেউ কেউ করেছেন ।, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডিরোজিওর আলোচনা কেউ 
করেননি । তার একটা কারণ আগেই বলা হয়েছে। শিক্ষক বিদ্যাসাগরেরও প্রধান 

নানারকম নিয়মশৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করেছেন, গ্রন্থাগারকে আধুনিক কারে তুলতে 
চেয়েছেন। তার লেখা একটি চিঠিতে দেখি তিনি ইংরেজিতে একটি বাইবেল কেনার 
অর্ডার দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে জানাচ্ছেন যে সংস্কৃত এবং বাংলায় বাইবেল তীদের 
আছে ।? শুধু হিন্দুশানত্র্চা নয়, নানা বিষয়ে তার আগ্রহ ছিলো । কিন্তু ক্লাস ঘরে 
বিদ্যাসাগরের পরিচয় খুব কম পাই । তার জীবনীগ্রন্থগুলিতে শিক্ষকদের অথবা 
সহকর্মীদের যত ঘনিষ্ঠ বিবরণ আছে, তুলনায় ছাত্রদের পরিচয় নেই বললেই চলে । 
বিচ্ছিন্নভাবে কতকগুলি ঘটনার কথা পাই যা থেকে বোঝা যায় ছাত্রদের ওপর তীর 
প্রভাব কত গভীর ছিলো । কিন্তু আলাদা করে কোনো ছাত্রের নাম পাই না । অন্যদিকে 
ডিরোজিওর প্রাথমিক ভূমিকা ক্লাসঘরকে কেন্দ্র ক'রে_ পাঠ্যতালিকা প্রণয়নে অথবা 
কলেজ পরিচালন ব্যবস্থায় ডিরোজিওর কোনো ভুমিকা থাকার কথা নয়। 
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বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট ছাত্ররা অজ্জরাত থেকে যাবার কারণ হলো প্রাচ্য-পাশ্চাত্য 
ভাবাদর্শের সংঘাত হিন্দু কলেজে যেরকম প্রত্যক্ষ ছিলো, সংস্কৃত কলেজের ক্ষেত্রে 
সেরকম প্রশ্ন ওঠে না। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিলো প্রথানুগ 

শিক্ষাব্যবস্থার যথাসম্ভব আধুনিকীকরণ ৷ আর হিন্দু কলেজের প্রধান ঝোঁকটাই ছিলো 
পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার ওপর । ফলে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস বা সংস্কারের সঙ্গে লড়াইটা 
ছিলো সরাসরি | তাহলেও আমাদের জানতে ইচ্ছে করে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ, 
বহবিবাহবিরোধী আন্দোলনে তার নিজের ছাত্রদের মধ্যে কে কে তীকে সমর্থন 
করেছিলেন ? কেননা এসব জনহিতকর কাজে ডিরোজিওর ছাত্র যেমন রামগোপাল 

ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ) এবং রিচার্ডসনের ছাত্র 
(রোজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখ), উভয় গোষ্ঠীরই তিনি সহায়তা পেয়েছিলেন । 
আর মধুসূদন কী চোখে বিদ্যাসাগরকে দেখতেন সে তো সবারই জানা । সুতরাং এক 

দিক দিয়ে ডিরোজিও এবং বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা পরিপূরক । আর সেই কারণেই 
বিবিধ সমাজহিতৈথী প্রকল্পে ডিরোজিয়ানদের সমর্থন পাওয়া বিদ্যাসাগরের পক্ষে সম্ভব 

হয়েছিল । 
সাংবাদিকরূপেও ডিরোজিওর বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে ৷ এ বিষয়ে তার কৃতিত্ব 

"ক্যালকাটা জর্নাল'- এর জেমস সিস্ক বাকিংহাম (01784 1855) এর সঙ্গে তুলনীয় । 

সেযুগের অন্য কৃতী সম্পাদকদের বাদ দিয়ে বিশেষ করে বাকিংহামের নামোল্লেখের 
কারণ হলো তিনি একদিকে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক দুনীতি ও দুরবস্থা, 

অন্যদিকে হিন্দুধর্মের বিবিধ কুপ্রথার বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে কলম চালিয়েছিলেন । এজন্য 

তাকে নানারকম নির্যাতন ভোগ করতে হয় । শেষ প্যন্ত সরকারি আদেশে এদেশ ছেড়ে 
চলে যেতে বাধ্য হন বাকিংহাম । বিলেতে ফিরে গয়েও সুবিচার পাননি তিনি । ডিরোজিও 
ভারতীয় ছিলেন বলে বাকিংহামের মতো তীকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়নি । কিন্তু 

নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের জন্য তিনিও বহুবার শ্বেতাঙ্গ মহল এবং দেশীয় হিন্দু 
সমাজের আক্রমণের উপলক্ষ হয়েছেন । জীবনের শেষ প্রান্তে সম্পাদিত তার 'দ্য ঈস্ট 

ইন্ডিয়া' পত্রিকাটি ইউরোপীয়দের মুখপত্র হলেও তিনি এটিকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার 
উধের্ব রাখতে পেরেছিলেন । | 

হিন্দু সমাজের বাইরে ছিলেন বলে সামাজিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ 
নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি । কিন্তু বিধর্মী হলেও তিনি বিদেশী ছিলেন না। তাই 
দেখি সতীদাহ প্রথা রদ হলে তিনি আনন্দে উচ্ছসিত । আবার রামমোহন ও তার 

অনুগামীদের বিশ্বাস এবং আচরণের নানা দ্বিধা-ছন্দের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন 
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তিনি । তেমনি প্রসন্নকূমার ঠাকুরের (1801-68) বাইরে পৌন্তলিকতায় অনাস্থা আর 
বাড়িতে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানের বিষয়ে তিনি কটাক্ষ করতে ছাড়েননি । কিন্তু এসবই তিনি 

করেছেন নিজেকে বিধর্মী ভেবে নয়, তিনি নিজেকে মনে প্রাণে ভারতীয় ভাবতেন । আর 

সেজন্যই তেইশ বছরও পূর্ণ করে যেতে পারেননি যে তরুণটি, তীকে বাদ দিয়ে ভারতীয় 
নবজারণের কহিনী অসম্পর্ণ। তিনি অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় চেতনার উদ্বোধক এবং 
এদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও যুক্তিবাদের অন্যতম ভগীরথ। 

উল্লেখপঞ্জি 
1 দ্রঃ "ভেভিড লেস্টার রিচার্ডনন”, "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' শ্রীযোগেশচন্দ্রে বাগল, কলকাতা, দ্বিতীয় 

সংস্করণ, 1963, এরপর থেকে উ.শবা. বলে উল্লিখিত । 

হীরা বুলুবুল ও হিন্দু কলেজ", 'সেযুগের কেচ্ছা একালের ইতিহাস', সুহীর রায়চৌধুরী, কলকাতা, 1970 
এরপর থেকে সে.কে. ব'লে উল্লিখিত | 

'বিদ্যাসাগর' সন্তোষকুমার অধিকারী, কলকাতা, 1970, পৃ. 34. 

বিদ্যাসাগর" শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, 1376 বঙ্গাব্দ 01970) পৃ. 24. কৌতুহল, পাঠকের 
জন্য প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দেওয়া হ'লো £ 

'তাহাদের কথার উত্তরে ঠাকুরদাস বলিলেন, "আমি ঈশ্বরকে হিন্দু কলেজে দিব ভাবিতেছি” । তখন কেহ 
কেহ বলিলেন, আপনার 10 টাকা আয়, এরূপ অবস্থায় কিরূপে হিন্দু কলেজে উহাকে পড়াইবেন ?” 
তখন ঠাকুরদাস দু প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "ঈশ্বরের পড়ার জন্য মাসিক পীচ টাকা বেতন দিব, 
আর অবশিষ্ট 5 টাকা সংসার খরচের জন্য বাড়ি পাঠাইব' | 

বাগল, উ. শ. বা.। 

(17174915164 61125 0 /527450£21,  /0801108 008 6.১ 08100118,1971, 1000 10, 

190. পৃ.72. বইয়ের সরকারি এজেন্ট উড়্কে বিদ্যাসাগর লিখছেন £ 

11855106100 10160003106 রিতা 01 01 00৬81011001 106 9া15011 0011606 [110 

৪ ০0 01010 30016 1) [2)8115. 016 ০019 6৪01) 17 7361708]1 আ।0 98105011115 817680 ॥) 016 

108 01 1115 [71501100110]5. 

ড্র 5০501142255 55001 089786515 925841(1818-/835),/. চ. 581704471৯6, 210 
ও৫.. 0910019 1976 এবং রায়চৌধুরী, শিস কে. 



জন্ম, শৈশব ও পরিবেশ 

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও কলকাতার মৌলালি অণ্টলে 1809 খ্রিষ্টাব্দের 
18 এপ্রিল মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন । যে গৃহে তিনি জন্মেছিলেন সেটি বহু আগে ভেঙে 

ফেলা হলেও জায়গাটির অস্তিত্ব এখনও আছে এবং বর্তমানে তার ঠিকানা হলো 

155 আর্চায জগদীশচন্দ্র বসু রোড (প্রাক্তন লোয়ার সার্কুলার রোড) ।। পিতা ফ্রান্সিস 

এবং মাতা সোফিয়া জেনসন) । ডিরোজিওর পিতৃকুলের পদবি ঠিক কী ছিলো এ নিয়ে 
তার দুই জীবনীকার টমাস এডওয়র্স এবং ইলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ-এর মধ্যে 

মতভেদ আছে । এডওয়র্ডস লিখেছেন তারা ডিরোজারিও নামে সন্ত্রান্ত পতুগীজ 

বংশোদ্ভূত । কিন্তু ম্যাজ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে তীদের কুল পদবি ডিরোজিও, 
ডিরোজারিও নয় । ম্যাজ ডিরোজিওর জনম্ম-মৃত্যুর তারিখ এবং তার কলেজে নিয়োগের 

বছর বিষয়ে এডওয়ার্ডস-এর ভুল সংশোধন করেছেন । ম্যাজ সেন্ট জন গির্জার পুরনো 
নথিপত্র এবং পারিবারিক বাইবেলের ফ্লাই লিফ দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন । তাঁর 

ব্যক্তিগত সংগ্রহে হেনরি জিরোজিওর মা-বাবার বিবাহের সার্টিফিকেটের একটি 
প্রতিলিপি ছিলো, তাতে স্পষ্ট লেখা আছে 1806 খ্রিষ্টাব্দের 11 অক্টোবর ফ্রান্সিস 
ডিরোজিও এবং সোফিয়া জনসন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। (দ্র পরিশিষ্ট ) অন্যদিকে 

হেনরি জিরোজিওর দীক্ষাস্ত্রনের ব্যোপ্টিজম) সা্টিফিকেটে পিতার নাম দেওয়া আছে 
ফ্রান্সিস ডিরোজারিও | তারিখ 12 আগস্ট 1809 খ্রি [দ্র পরিশিষ্ট ]। ম্যাজ নিশ্চয় 
পারিবারিক বাইবেলে আগাগোড়া ডিরোজিও পদবিই দেখে থাকবেন । কেননা হেনরির 

নিজে জা রান উিনি টিনিনিও সারি রস হর দারা 
'ডিরোজারিও নয়? । 

মাইকেল ডিরোজিও 01742-1809) ছিলেন ব্যবসায়ী । তাঁর পত্তীর নাম বিজেট 
ডিরোজিও (1756-1832) । মাইকেল তীর পৌত্র কবি হেনরির জন্মবছরেই মারা যান, 
তবে তিনি পত্রের মুখ দেখে গিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না । আর পিতামহী কবির 
মৃত্যুর পরেও এক বছর বেঁচে ছিলেন । ডিরোজিওর জীবনীবিষয়ক গ্রন্থগুলিতে ঠাকুমার 
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কথা নেই । তিনি কি এক বাড়িতে থাকতেন না ? যাই হোক, মাইকেল ও বিজেট- 
এর দ্বিতীয় পুত্র হলেন ফ্রান্নিস 0779-1830)। ফ্রান্সিস-সোফিয়ার পাচ সম্তান_ তিন 

পুত্র, দুই কন্যা । এঁরা সবাই খুব স্বল্লাযু। কোনো ভাই-বোনই তেইশ বছর পেরোতে 
পারেননি । শোনা যায়, জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গীতে বেশ ঝোৌঁক ছিলো, কিন্তু তার 

গ্রন্থের নায়ক । তারপরে কন্যা সোফিয়া 0810-27) | তিনি মারা যান সতেরো বছর 
বয়েসে । তৃতীয় পুত্র গিলবার্ট আযাশমোরকে (1814 -34) উচ্চ শিক্ষার্থে স্কটল্যান্ডে 

পাঠানো হয়েছিল । তীকে নিয়ে হেনরি একটি কবিতাও লিখেছিলেন ৷ তিনি নিজের 
জীবনে যে সুযোগ পাননি, মনে হয় ছোটো ভাইয়ের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণ করতে 
চেয়েছিলেন । তিনি 'এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া' নামে একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গত মন্তব্য করেন 

যে, ভারতে তীর জন্ম এবং এখানেই তিনি মানুষ হয়েছেন ৷ দেশের জন্য তিনি গর্বিত 
এবং এর সেবায় নিজেকে যথাসাধ্য নিয়োজিত করবেন । কিন্তু ঃ 
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পূর্বোক্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যায় কত আশা-আকাক্ক্ষা নিয়ে তাকে বিদেশে পাঠানো 
হয়েছিল । কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশে ফেরার পর বাইশ বছর বয়সে তার মৃত হয়। 
হেনরির সব ভাই-বোনেদের সঙ্গে ভালো সম্পক ছিলো, বিশেষ করে এমিলিয়ার 
(1813 - 35) সঙ্গে । 1833 খ্রিষ্টাব্দের 25অক্টোবর এমিলিয়ার বিয়ে হয় তার জ্ঞাতি 

আর্থার ডিরোজিও জনসনের সঙ্গে | ভদ্রলোক রাজস্থানের অন্তরভতি কোটা-র মহারাজ 

বিষেণ সিং-এর সচিব এবং গৃহশিক্ষক ছিলেন । এই কোটাতেই এমিলিয়ার মৃত্যু হয় 
1835 খ্রিষ্টাব্দের 12 এপ্রিল । তার মৃত্যুর পরে আর্থার জনসন আবার বিয়ে করেন। 

ছয় বছর বয়েসে মাতৃহারা হন হেনরি ডিরোজিও । 181 খ্রিষ্টাব্দে তার বাবা 
আনা মারিয়া নামে এক ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন । এই বিবাহে কোনো 
সন্তানাদি হয়নি। আনা তার সতিন-সত্তানদের নিজের ছেলেমেয়েদের মতোই 

দেখতেন । সেদিক থেকে পরিপূর্ণ শান্তির সংসার ছিলো তাদের । 
বেশ সচ্ছল পরিবারে জন্মেছিলেন হেনরি । তার বাবা ছিলেন জেম্স স্কট আ্যান্ড 

কোম্পানি নামে এক সওদাগরি অফিসের চীফ ত্যাকাউন্টেন্ট । পোশাকে আশাকে 

অত্যন্ত কেতাদুরস্ত ছিলেন হেনরি ৷ মাঝখানে সিঁথি করা, টুপি পরতেন না । ঘোড়ায় 
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চড়বার শখ ছিলো আর শীতকালে ময়দানে ক্রিকেট খেলতেন । খেলার সঙ্গীসাথীদের 
সধ্যে ছিলেন চিত্রশিল্লী চার্লস পোর্ট, ওয়েল বাইর্ন, উইলিয়াম কপ্যাট্রক এবং ডি 
সুজার পরিবারের ছেলেরা । এদের বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে । 

ডিরোজিওর গায়ের রঙ কীরকম ছিলো তা নিয়ে ম্যাজ এবং এডওয়র্ডস এই 

দুই জীবনীকারের মধ্যে মতভেদ আছে । ম্যাজ ডিরোজিওর সমসাময়িকদের কাছে যা 

শুনেছিলেন তাতে তার বর্ণ বেশ উজ্জ্বলই ছিলো । অবশ্য কবির ব্যক্তিত্ব বিচারে এই 
প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর । 

ডিরোজিওর পারিবারিক বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে তার সম্প্রদায় বিষয়ও কিছু বলা 
দরকার । তীরা ধর্মে ছিলেন প্রটেস্টান্ট খিষ্টান। কিন্তু তারা যে-গোষ্ঠীভুক্ত, তাদের 

সেযুগে বলা হ'তো ইউরেশীয়ান অথবা ঈস্ট ইন্ডিয়ান, চলতি বাংলায় ফিরিঙ্গি | 1883 

পর এরা নিজেদের 'আ্যাংলো ইন্ডিয়ার্ন বলে অভিহিত করতে শুর করেন । আগে 
'আযাংলো ইন্ডিয়ান” বললে বোঝাতো ভারতপ্রবাসী অথবা ভারতে জন্ম হয়েছে 
ইংরেজদের । আর 'ইউরোপীয়' অথবা 'ঈস্ট ইন্ডিয়ান" ছিলেন তীরা, ধাদের পিতৃকুলে 

ইউরোপীয় এবং মায়ের দিক থেকে ভারতীয় রক্ত প্রবাহিত । ক্ষেত্রবিশেষে উন্টোটাও 

হ'তে পারে ।১ বলা বাহূল্য সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মতো এরকম রক্তের মিশ্রণ অনিবার্য । 
ইউরোপীয় নেতা জে. ডৰ্ুু রিকেটস 180 খ্রিষ্টাব্দে 'হাউস অব কমন্দে' সাক্ষ্য দিতে 
গিয়ে বলেন £ 'বাঙলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ইউরেশীয়দের দেশীয় মাতারা 
অধিকাংশই দরিদ্র কিন্তু সন্্রান্ত মুসলমানের কন্যা | এরা অনেকেই মোগল- পাঠান 
বংশোদ্ভুত" 1 দুঃখের কথা সেদিনের বৃটিশ উপনিবেশিকেরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বাথে 
এই মিশ্রিত জাতির প্রতি কোনো দায়িত্ব তো পালনই করেননি, উপরস্তু সুপরিকল্পিত 
ভাবে তাদের ভারতীয় জনজীবনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন । তারা না 
ভারতীয় না ইউরোপীয় থেকে গেলেন। একদিকে 'বিশুদ্ধ' শ্বেতাঙ্গ সমাজে তীদের 
কোনো প্রবেশাধিকার ছিংলা না। অন্যদিকে 179] খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে সেনাবিভাগে 
এবং দেওয়ানি বিভাগের সবরকমের উচ্চপদ ঈস্ট ইন্ডিয়ানদের জন্য বন্ধ হ'য়ে যায় 1 
অথচ জেনারেল জোন্স, কর্ণেল স্টিভেনসন, কর্ণেল স্কিনার প্রমুখ ইউরোপীয়গণ 

টাকি উনিই কিন্তু তা সত্তেও তাদের জন্য খোলা ছিলো 

্ এই আইনের আওতায় অবশ্য অন্য ভারতীয়রাও পড়তেন | কিন্তু তারা অন্তত সুবাদার, জমাদার, হাবিলদার, 
48278 1795 খ্রিষটা্দে বিধিবদ্ধ আরেকটি আইনের দ্বারা নৌ ও সেনা- 
বিভাগে ইউরেশীয়দের প্রবেশাধিকার বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। 
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শুধু ড্রামবাদক এবং গায়কের চাকরি । আগে দেশীয় রাজাদের অধীনে সেনাবিভাগে 
অনেক ইউরেশীয় উচ্চপদে আসীন ছিলেন । পরে নিয়ম হয় সরকারের বিনানুমতিতে 
এরকম পদ গ্রহণ করা চলবে না । এসব বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়নের কারণ সম্পকে 

যোগেশচন্দ্র বাগল মনে করেন 2 

আযাংলো ইন্ডিয়ান বা ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের অনেকে সরকারী নৌবিভাগ ও সেনাবাহিমীতেও 
বহুদিন যাবৎ কর্মরত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চ পদে উন্নীভ হন ও কৃতিতের 
পরিচয় দেন । কিন্তু প্র সব কৃতবিদ্য সেনানী অধিক বেতনের আশায় কোম্পানির বিরুদ্ধপক্ষ 
দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং বিদেশী ফরাসী শক্তির সঙ্গে যোগ দেন । কর্তৃপক্ষ ভাবিলেন, তাহাদের 
নিকট হইতে সমরকৌশল শিখিয়া প্র সব ব্যক্তি পরে তাহাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হন এবং 
তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করেন। সে কারণ কোম্পানির এইরূপ নিষেধাজ্ঞা 1? 

কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা খাস ইংরেজদের বেলাতেও প্রযোজ্য ছিলো । তা থেকে বোঝা 
যায় যে অনেক বৃটিশও দেশীয় রাজ্যে বিভিন্ন জীবিকার সন্ধানে যেতেন । অথচ তাদের 
বেলায় সেনাবিভাগের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি । 

আইন-আদালতের ব্যাপারেও বিচিত্র নিয়মের অধীন ছিলেন ইউরেশীয়ানরা । 
মফস্বলে তাদের 'বৃটিশ প্রজা' রূপে স্বীকৃতি ছিলো না। 'বৃটিশ প্রজা" র অর্থ দেওয়ানি 
ব্যাপারে ইংলন্ডে বিধিবদ্ধ আইনের বিচারাধীন হবার সুযোগ পাওয়া । ফলে কলকাতার 
সীমানা পেরোলেই ইউরোপীয়গণ বিবাহ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে হয় হিন্দু 
নয়তো ইসলামি আইনের এক্তিয়ারভুক্ত হতেন । অন্যদিকে তারা মুন্সেফের পদ পেতে 
পারতেন না । উকিল বা ব্যবহারজীবী হবার অনুমতিও এই সম্প্রদায় সেদিন পাননি । 
সরকারি ইস্কুল- কলেজ পড়বার সুযোগও ছিলো না ইউরেশীয় ছেলে-খেয়েদের ) এমন 
কি নিজেদের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতেও সরকারি সাহায্য বরাদ্দ ছিলো না বহদিন 
পর্যন্ত | জে. ডৰু. রিকেট্স পার্লামেন্টে প্রকাশ্যভাবে বলেছিলেন যে ফরাসি, ওলন্দাজ, 

পতুগিজ, ইস্পাহানি অধিকৃত কোনো উপনিবেশেই এই মিশ্রিত জাতির এরকম হীন 
অবস্থা শয়। 

এরকম একটি নিপীড়িত সম্প্রদায়ে জন্মেছিলেন ডিরোজিও ৷ তিনি তীর 
সম্প্রদায়ের দুরবস্থা বিষয়ে সচেতন ছিলেন । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানতেন যে এই 
অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কোনো সংকীর্ণতা বা বিভেদনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া 
চলবে না। সবরকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এই কারণে 
সেদিন সবচেয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন হয়েও হিন্দু সমাজে প্রবল আলোড়ন 
ভুলতে পেরেছিলেন ডিরোজিও । রক্ষণশীলরা তীর বিরোধিতা করলেও তীকে 
উপেক্ষা করতে পারেননি । 
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এই উদারতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ডিরোজিও কোথায় পেয়েছিলেন ? শৈশবে তার 
ব্যক্তিত্ব গঠনে ধার প্রভাব সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন ডেভিড ড্রামন্ড (1787-1843)। 

ড্রামন্ডের স্কুলে ডিরোজিও ছয় বছর থেকে চোদ্দো বছর (1815-23) বয়েস পর্যন্ত 
পড়েছিলেন । ড্রামন্ডের সমতুল্য শিক্ষক সেদিন কলকাতায় আর একজনও ছিলেন কিনা 

সন্দেহ । তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান । দুঃখের বিষয় ড্রামন্ড সম্পর্কে তথ্যের 
চেয়ে কিংবদন্তিরই আধিক্য । পরবর্তী অধ্যায় আমরা চেষ্টা করবো তার বিষয়ে যতটুকু 
জানা যায়, তার ভিত্তিতে এই মনীষীর জীবনকাহিনী বিবৃত করবার । 

উদ্লেখপঞ্জি 

| ম্যাজএর ফাইলে ডিরোজিওর বাড়ির একটি স্কেচ পাওয়া যায়, যেটি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হ'লো । আঁকার 
তারিখ 1910 খ্রিঃ । স্থাপত্যরীতির দিক দিয়ে 155 আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে এখন যে বাড়িটি 
দেখা যায়, তার সঙ্গে খুব মিল আছে । 

21201508100] 11 117018', 11011 1,011 ৬)৬।এ) [)010216), 1170]0960 111 

'ঝাড়ের পাখি £ কবি ডিরোজিও' _ ড. পল্লব সেনগুপ্ত, কলকাতা, 1982, পৃ. 10. 

3.:/39৮508 -/০৮5০7, 09|-1100 16 & ৯.0 95716]1 ০01105110, 2170 ০. 207150 09 ৮/11]) 0171 

0০০%০, 5৬ 10611, 19698-এতে 110195101| বিষয়ে বলা হয়েছে 2 4 া0েএতো। গা) [01 

7০15075 01170171 12010%81) 87011701011 [010940০৮15০ 85 1০০117% [5016 6510910715110 11181711011. 

0০516 870 ]1016 0100156 11901) 15251174597. [৭0100761785 901 0507) (01010 01001700 ৬1101. 

০016011 167015501015 11015 50011011. /:5720708 007181019 0905 1001- ৮1127 01701501011] 874 

/511810-11701থ17 10510006 48550900811গো) ৪5 6519101151)04 17 5815 ৪60, 1100 10োযা। 47810717547, 

816] [00001) 001751061811017, ৮/৪৩ ৪00160 ৪$ 1১651 055101718101)6 11015 ০011010001011%”,- [49005 

177176701407810-1745257 455. 10110107567 84211, /000] 13, 1900), পু 244] 

4. প্র ]0া)ঠ 10002051752 /55725147717961) 1 200/67 2754 79577702151) 1100008১154 810, 2710 ০৫. 

€410119, 1980, পৃ. 252. 

5 'ডিরোজিও' যোগেশচন্দ্র বাগল, কলকাতা,1976 প্. ৪ 



গুরু ডেভিড ড্রামন্ড 

শিষ্য ডিরোজিও-র মতোই ড্রামন্ড-এর 0787 - 1843) জীবন পতন- অভ্যুদয়ে 
বন্ধুর । অনেক ব্যাপারেই তাদের মিল ছিলো । দুজনেই ছিলেন শিক্ষক, কবি এবং 

সাংবাদিক । তবে ড্রামন্ড ডিরোজিও-র মতো স্বল্লায়ু না হলেও ভগ্রস্বাস্থ্যের জন্য 
জীবনের শেষ দশ-বারো বছর পঙ্গু ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন । অত্যন্ত সচ্ছলতার 
মধ্যে জীবনযাপন করে পরে চরম দারিদ্রের মধ্যে মারা যান । তার কবিতার বই শুধু 
অগ্রন্থিত নয়, পাণুলিপিও লুপ্ত । একটি বইই তিনি শুধু প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন, 
সেটি হলো 'অবজেকশন্স্ টু ফেনোলজি' । আর তিনি সাংবাদিক হয়েছিলেন জীবনের 
শেষ প্রান্তে এসে, যখন তার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে : 

ছাব্বিশ বছর বয়েসে ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া করে স্কটল্যান্ড থেকে ভাগ্যান্বেষণে 

ভারতে চলে আসেন ডেভিড ড্রামন্ড । তেরো বছর আগে স্কটল্যান্ড থেকে এমনি 
আরেকজন এসেছিলেন এদেশে | তিনি হলেন ডেভিড হেয়ার (1775-1842) । দুজনের 

কেউই আর স্বদেশে ফিরে যাননি । হেয়ার এদেশের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিলেন । 
ড্রামন্ডের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ধরনের ছিলো । হেয়ারের মতো হিন্দু সমাজ অথবা ছাত্রগোষ্ঠীর 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ তার ছিলো না । সাধারণ দেশবাসীর সঙ্গে দূরত্ব বা ব্যবধান 
থাকা সত্তেও ড্রামন্ড এদেশকে ভালোবেসেছিলেন । ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে তার 
ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

আরেকজন স্কটল্যান্ডবাসীর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় ৷ তিনি হলেন 

আলেকজান্ডার ডাফ (1806-1878)। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন চব্বিশ বছর 
বয়সে । এদেশের হেয়ারের আগমন ব্যবসায়ী উপলক্ষে । কিন্তু পরে তিনি ব্যবসা ছেড়ে 
জনহিতকর কর্মে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেন । ডাফ ভারতবর্ষে এসেছিলেন 
্ব্টধর্মপ্রচার এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সংকল্প নিয়ে । ডাফের মতো বিস্তৃত 
কর্মক্ষেত্র ড্রামন্ডের ছিলো না । বস্তুত তীর বিষয়ে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে তিনি 
যে শিক্ষাব্রত নিয়েই ভারতবর্ষে এসেছিলেন, এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল । 
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কিন্তু এই বৃত্তিতে তার যোগ্যতা এবং প্রভাব আজ তকাঁতীত । হেয়ারের মতো এদেশীয় 
মহলে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ছিলো না, অন্যদিকে ডাফের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিও 
তিনি নন। কেননা শিক্ষিত হিন্দু সমাজের সঙ্গে তীর প্রত্যক্ষ সংযোগ বা সংঘাত কখনো 
হয়নি । তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে ড্রামন্ড অবিস্মরণীয় । 

1843 খ্রিষ্টাব্দের 28 এপ্রিল ডেভিড ড্রামন্ডের মৃত্যু হলে "ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন 

(1 খন্ড, 5 সংখ্যা, মে 1843)-এ প্রকাশিত শোকবার্তায় বলা হয় যে তিনি ছিলেন 
বহু গুণের আধার প্রতিভাবান ব্যক্তি | এই দেশের বিশিষ্ট মেটাফিজিশিয়ানদের মধ্যে 
তিনি ছিলেন অন্যতম । বয়েসকালে আলাপচারিতায় তার কোনো জুড়ি ছিলো না। 
পুরোটা না হলেও জীবনের অনেকটাই তিনি কাটিয়েছেন সাহিত্যচর্চায় । এদেশের সঙ্গে 
তীর যোগ তিরিশ বছরের । ভারতপ্রবাসী, ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম 
প্রবীণ ব্যক্তি । 

পূর্বোক্ত পত্রিকার পরের সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে ড্রামন্ডের জীবনী 
প্রকাশিত হতে শুরু করে । রচনাটি অস্বাক্ষরিত, কিন্তু অনেকের অনুমান এর লেখক 

সি. এইচ. মন্টেগু। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এর পত্রিকার একই বছরের 

দশম সংখ্যায় ডিরোজিওর যে জীবনকাহিনী ছাপা হয় বিশেজ্ঞদের ধারণা তারও লেখক 

মন্টেগু। যাই হোক, ডেভিড ড্রামন্ড সম্পকতি রচনাটি ডিরোজিওর অধিকাংশ 
চরিতকারই দেখেননি । ফলে ড্রামন্ড বিষয়ে অনেক ভুল ধারণা চ'লে আসছে, বিশেষত 
তার দেশত্যাগের কারণ এবং ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে । 

ডেভিড ড্রামন্ড ঠিক কোথায় জন্মেছিলেন জানা যায় না । তবে 1813 খ্রিষ্টাব্দের 

22 জানুয়ারি তিনি সিলভার লেভেন তীরবর্তী ফাইফশায়ার চিরকালের মতো ত্যাগ 

করে লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন । লন্ডন পৌছোতে তার আটদিন লেগেছিল । তার 

আরো চার ভাই এবং তিন বোন ছিলো । তাঁর বাবা ছিলেন 'প্রতিবাদী পাদ্রী” অর্থাৎ 
প্রাতিষ্ঠানিক চার্চের সঙ্গে তার মতভেদ ছিলো । টমাস এডওয়র্স থেকে যোগেশচন্দ্ 
বাগল পর্যন্ত ডিরোজিওর বহু জীবনীকার লিখেছেন যে ড্রামন্ডের সঙ্গে বাড়ির লোকেদের 
মতান্তরের কারণ তার পাদ্রি হ'তে অস্বীকার করা । কিন্তু পিতা স্বয়ং যেখানে প্রতিবাদী, 
সেখানে ছেলেকে যাজক হবার জন্য জোর করবেন বলে মনে হয় না; ড্রামন্ডের নথিপত্র 

থেকে তার দেশত্যাগের কারণ সম্পকে স্পষ্ট কোনো হদিশ পাওয়া দুরূহ । তবে ভাইদের 
সঙ্গে গুরুতর মনোমালিন্য হয়েছিল তার প্রমাণ আছে । কলকাতা থেকে লেখা একটি 
চিঠিতে তিনি তার এক ভাইকে লিখেছিলেন £ 
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ভেবেছিলাম ইউরোপ ছেড়ে যাবার আগে তোমাদের লিখবো, অবশ্য সেটাও শুধু বিদায় 

জানাবার জন্য । কিন্তু তখন আমার যা মানসিক অবস্থা, আমি ভাবলাম মেজাজ ঠিক রাখা 

আমার পক্ষে সম্ভব হবে না । আমাদের সম্পর্কে এমন চিড় ধরবে যা সহজে জোড়া লাগাবার 

নয়। এখন কিছুটা সময়ে কেটে যাওয়ায় সেই যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির উপশম হয়েছে । আমি 
পুরোপুরি তুষ্ট এই ভেবে যে আমি বিচক্ষপের মতোই কাজ করেছিলাম । 

এটা ঠিক যে যাদের আবার দেখা হওয়াটা সুদূর পরাহত, সেই আমাদের ছাড়াছাড়ি ভ্রাতৃসুলভ 

হয়নি। কিনতু ত্র প্রশ্ন নিয়ে আমি আর উত্তেজিত হবো না । আমাদের মধ্যে এখনও তীন্র 

মতভেদ থাকতে পারে । কিন্তু সেগুলি চাপা থাক __ রক্তের সম্পক বাচানো গেছে । শত হার্দ্ 

বিরোধ সত্বেও তা একেবারে ঘুচে যায় না। 

এখানে লক্ষণীয় যে উদ্ধৃত পত্রাংশে পিতৃপ্রসঙ্গ নেই । সুতরাং ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ায় 

বাবার দায়িত্ব কতটা আমরা জানি না। যাই হোক, জনৈক স্মল-এর চেষ্টায় তিনি 

ভারতগামী জাহাজ 'নর্দাম্বারল্যান্ড'-এ জায়গা পান । 1813 খ্রিষ্টাব্দের 2 জুন জাহাজটি 

পোর্টসমাথ বন্দর থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন । পীচ মাস লেগেছিল কলকাতায় 

পৌছোতে। 

জাহাজ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুখপ্রদ হয়নি তার । সহ্যাত্রীদের সঙ্গে খুব একটা 

বনিবনাও হতো না তীর । তিনি তাদের খল এবং বর্বর-স্বভাবের বলে বর্ণনা করেছেন । 

তা ছাড়া শরীরটাও সুবিধার ছিলো না। ড্রামন্ড শিক্ষিত ছিলেন ব'লে তার ওপর লগবুক 
রাখার দায়িত্ব ছিলো । এই সুযোগে তিনি নৌবিদ্যাও কিছুটা শিখে ফেলেন । প্রসঙ্গত 

উল্লেখযোগ্য যে সেযুগে কলকাতার অনেক স্কুলে নৌবিদ্যা পড়ানো হতো । দয 

ক্যালকাটা রিভিউ'-তে প্রকাশিত কলকাতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিষয়ক একটি তথ্যবহুল 

প্রবন্ধে দেখতে পাই যে কিড-এর উদ্যোগে খিদিরপুর ডকের প্রতিষ্ঠা হ'লে নৌবিদ্যার 

চাহিদা খুব বেড়ে যায়। এখানে অনেক জাহাজও তৈরি হ'তো । সুতরাং নৌবিদ্যায় 

সামান্য জ্ঞান থাকলেই চাকরি জুটে যেতো । 

কলকাতায় পৌছোবার পর তিনি দিন দশেক কাটিয়ে বহরমপুরে জনৈক ক্রিস্টির 

বাড়ি গমন করেন । যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, 

ব্রিটিশ অধিকারে পদার্পণ করিবার উপায় নাই, কেন না 'লাইসেন্স' ৰা অনুজ্ঞাপত্র তাহার ছিল 

না। তিনি সরাসরি ডাচ-শাসনাধীন শ্রীরামপুরে আসিয়া উপনীত হন । এখান হইতে ব্রিটিশ 

অধিকারে যাইতে বাধা নাই ? 

এই তথ্যের ভিত্তি কী জানি না । তবে ড্রামন্ড যাজকপুত্র ছিলেন এই ধারণাও অনুমানের 

ভিত্তি হতে পারে । কেননা সে যুগে বৃটিশ শাসিত এলাকায় শ্রীষ্টর্ধম প্রচারের খুব 

কড়াকড়ি ছিলো । 



14 হেনরি ডিরোজিও 

ড্রামন্ড বহরমপুরে থাকাকালীন 'ধর্মতলা একাডেমিতে একটি শিক্ষকের পদের 

জন্য কাগজে বিজ্ঞপ্তি বেরোয়। তিনি দরখাস্ত করেন এবং 1814 শ্রীষ্টাব্দের 

14 জানুয়ারি ইন্টারভিউ দেবার পর তিনি এ পদে নিযুক্ত হন । তার মাইনে ছিলো বার্ষিক 
150 পাউন্ড (টমাস এডওয়রস লিখেছেন মাসিক 125 টাকা)! 

ড্রামন্ড 'ধর্মতিলা একাডেমিতে যোগ দেবার পর এই স্কুলের খ্যাতি চারিদিকে 

ছড়িয়ে পড়লো | কেননা তিনি ছিলেন জাতশিক্ষক । তার শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত 

আলোচনা করবার আগে সেযুগের বিদ্যালয় এবং পঠনপাঠনরীতি সম্পরকে কিছু বলা 

দরকার । 

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সরকারি দপ্তরে ইংরেজিজানা কর্মীর চাহিদা 

বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেকালে ব্যাঙের ছাতার মতো স্কুল গজাতে শুরু করে । যে অন্য 

কোনো কাজ পেতো না, বিশেষভাবে তার মাতৃভাষা যদি ইংরেজি হতো, তাহলে সে 

একটা স্কুল তৈরি করতো । সেনাবিভাগে বাতিল সৈনিক, দেউলিয়া বণিক, অর্ধশিক্ষিত 

বেকার প্রভৃতি সবারই শেষ সম্বল ছিলো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা । ফলে অধিকাংশ স্কুলেই 

বিদ্যার মান ছিলো অতি নীচু । কয়েকটি শব্দের বানান ও উচ্চারণ, ব্যাকরণের দু- 
একটি নিয়ম, ভূগোল ও গণিত বিষয়ে যৎকি9িৎ জ্ঞান_ এটুকুই যথেষ্ট বিবেচিত হ'তো | 

নীলকর সাহেবদের দপ্তরে অথবা সওদাগরি হৌসে কাজের জন্য এতেই চলে যেতো । 

কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম অব্যবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না । কলকাতা শহরে 

সেই সময়ে টোল-মাদ্রাসা-চতুষ্পাঠীর ব্যবহারিক উপযোগিতা কমে যাচ্ছে । অন্যদিকে 

বিকল্প পাশ্চাত্য শিক্ষা অযোগ্য শিক্ষকের হাতে পড়ে পরিণামে ক্ষতিকর হলো । শিক্ষার 

প্রয়োজন তো শুধু অর্থোপাঁজনের জন্য নয়, সুশাসনের জন্য চাই শিক্ষিত কর্মী । এদেশে 

ইংরেজ শাসন যতোই কায়েম হতে লাগলো, ততোই শাসকগোষ্ঠী এ বিষয়ে সচেতন 

হতে লাগলেন । গোড়ায় তারা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ঘোর বিরোধী ছিলেন । 

কেননা তাদের আশঙ্কা ছিলো যে ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ পেলে ক্রমে 

ক্রমে ইংরেজদের সঙ্গে সমানাধিকার দাবি করবে । উপনিবেশিক ইংরেজ বিদেশে যতোই 

অত্যাচারী হোক না কেন, স্বদেশে তারা স্বাধীনতার পূজারী । কিন্তু পরে প্রত্যক্ষ 

অভিজ্ঞতায় দেখা গেলো কেরানিকুলও যদি ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করতে হয়, 

তাহলে শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে । সুতরাং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বদল হলো । 

'ক্যালকাটা রিভিউ' তে প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে সেযুগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে 
চারটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে । যেমন, 
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1 ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থাপিত বিদ্যালয় 
2 অভিজাত গোষ্ঠীর পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় 
3 মিশনারিদের উদ্যোগে পরিচালিত বিদ্যালয় ও 

4 সরকারি বিদ্যালয় 

পলাশির যুদ্ধেরও দশ বছর আগে প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় 'ফ্রী স্কুল' স্থাপিত হয় দরিদ্র- 
অনাথ শ্রীষ্টান ছাত্রদের জন্য ৷ অনেকের মতে ইংরেজদের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত দাতব্য 
সংগঠনগুলির মধ্যে এটিই প্রথম | 174 খিষ্টাব্দের শেষের দিকে উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য 
একটি তহবিল তৈরি হয়। পরে আরো অনেকে অর্থদান করে বিদ্যালয়ের আর্থিক 
অবস্থা সমৃদ্ধ করেন । 1756 খ্রিষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌল্লার সেনাবাহিনী ইংলিশ চাচি ভেঙে 

ফেললে আবার তা গড়ে তোলার জন্য যে- অর্থ সংগৃহীত হয়, তার উদ্ত্ত অংশ 

বিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে জমা পড়ে । তাছাড়া জনৈক কনস্টানটিন ছয়-সাত হাজার টাকা 
দান করেন । বোম্বাই প্রদেশের গভনর বাউরচিয় অনেক টাকা দিয়েছিলেন । সরকারি 

সাহায্যও নিয়মিত পেতো স্কুলটি । 

বাউরচিয় বোম্বাইয়ের ছোটোলাট হবার আগে কলকাতার মাস্টার আযাটেনডান্ট 
ছিলেন । তাছাড়া ব্যবসা করেও তিনি প্রচুর টাকার মালিক হন । সে-সময়ে কলকাতার 
পৌরপ্রতিষ্ঠানের মেয়র এবং অন্ডারম্যানদের দপ্তরে বসে কাজকর্ম করা এবং 

সভাসমিতির জন্য আলাদা কোনো ঘর ছিলো না। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশে 
বাউরচিয় ও্ড কোর্ট হাউসে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে সরকারকে দান করেন। 

তার শর্ত ছিলো যে সরকার এর বিনিময়ে বার্ষিক চার হাজার আক টাকা কোনো 
বিদ্যালয়ে দোতব্য প্রতিষ্ঠান হওয়া চাই) দান করবেন । এই সব সাহায্য সত্বেও ক্রমে 
দেখা গেলো যে পুরনো দাতব্য বিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের পুরো প্রয়োজন মেটাতে পারছে 
না। তখন চ্যারিটি স্কুল' এবং 'ফ্রী স্কুল সোসাইটি" (ডিসেম্বর 1789) তহবিল একত্র 
করে বিদ্যালয়টি আরো সমৃদ্ধির পথে এগোয় । 1815 খ্রিষ্টাব্দ থেকে ডে-স্কলার বা 
অনাবাসিক ছাত্র নেওয়াও শুরু হয় । বৈতনিক ছাত্রদের জন্য একটি বিভাগ খোলা হয় 
1817 খ্রিষ্টাব্দ থেকে | ইংরেজি শিক্ষার এই আদি প্রতিষ্ঠানটিতে ছেলে-মেয়ে উভয়েই 

পড়তে পারতো । 

'ফ্রী স্কুলের' জনপ্রিয়তায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে জনৈক আর্চার 1800 খিষ্টাব্দে 
ছেলেদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন । সে যুগে আর্চার-এর স্কুলের প্রতিদন্দ্ী 
ছিলো ফ্যারেল-এর সেমিনারি এবং 'ধর্মতিলা একাডেমি'। তাছাড়া হ্যালিফ্যাকস, 
লিম্স্টেড্ট ও ড্রেপার-এর স্কূলেরও অল্প-বিস্তর খ্যাতি ছিলো । 
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ডিরোজিওর জীবনীকারদের অনেকেই শেরবোর্নের স্কুলের উল্লেখ করেছেন । 
'কন্তু ক্যালকাটা রিভিউ'-তে প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এই পাঠশালা বিষয়ে কিছু 
বলা হয়নি। শেরবোর্নের মা ছিলেন ব্রাহ্মণকণ্যা । তিনি প্রাচীন প্রথামতো গুরুদক্ষিণা 
শিতেন। চিৎপুরে অবস্থিত তার বিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ ছাত্রদের অন্যতম হলেন প্রিন্স 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর এবং ডিরোজিওশিষ্য 
রামগোপাল ঘোষ । কৈলাসচন্দ্র বসু তার 'রামগোপাল ঘোষ' বিষয়ক পৃস্তিকায় 
শেরবোর্নের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে পাই তিনি "কালো মাঝারি উচ্চতাবিশিষ্ট হৃষ্টপৃষ্ 
গড়নের ছিলেন'। তার ইংরেজি উচ্চারণ বিষয়ে কৈলাসচন্দ্র বসু লিখেছেন, "আজও 
অনেকে সপ্ততিবর্ধীয়েরা আছেন, ধারা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি শিখেছিলেন শেরবোর্ন- 
এর স্কুলে এবং তাদের বিদঘুটে উচ্চারণ "চীনেবাজারের দোকানদারদের মধ্যে শোনা 
যায়' । 

এবারে এদেশীয়দের প্রচেষ্টায় স্থাপিত ইংরেজি বিদ্যালয়গুলির কথা বলা দরকার । 
1793 খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠিত 'ইউনিয়ন স্কুল' বোধহয় এ ব্যাপারে পথিকৃৎ । রাজা রামমোহন 
নাকি হিন্দু কলেজের (1817) পূর্বে একটি অবৈতনিক ইংরেজি স্কুল স্থাপন 
করেছিলেন । তিনি তীর বন্ধু উইলিয়াম আডমস-এর সাহায্য 'আযংলো-হিন্দু স্কুল' 
নামে আরেকটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। 1850 খ্রিষ্টাব্দে দেখতে পাই এই স্কুলের 
ছাত্র সংখ্যা একশো । এর পরেই নাম করতে হয় গৌরমোহন আচ প্রবর্তিত "ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারি'-র। 1823 খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের একজন হলেন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 1850 খ্ষ্টাব্দে এই স্কুলে 585 জন পড়তো | একই সময়ে 'শীলস 
ফ্রী কলেজে' শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো 5001 

বোঝাই যাচ্ছে যে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা ক্রমে বাড়ছিল । কিন্তু শ্বেতাঙ্গ 
পরিচালিত স্কুলগুলির মতোই ভারতীয় পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশেরই মান 
খুব একটা উন্নত ছিলো না। গৌরমোহন আন্য তো উচু ক্লাসের ছাত্রদের সামনে 
চর নিক সারার রাড বাটার রাজ হাসার বারে 
হিতসাধনে তিনি অক্রান্ত পরিশ্রমী ছিলেন। 

কিনতু বিদ্যালয় বলতে যেরকম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার মিলনস্থুল বোঝায়, 
সেরকম চেহারা বেশির ভাগ স্কুলেরই ছিলো না । সেই অর্থে এর পরিবেশ ছিলো সংকীর্ণ 
এবং সাম্প্রদায়িক । একই ক্লাসঘরে পাশাপাশি ইউরোপীয়, ইউরেশীয় এবং অন্যান্য 
ভারতীয় ছাত্র পড়ছে, সে যুগে এ দৃশ্য সত্যিই বিরল ছিলো । সেদিক দিয়ে উজ্জ্বল 
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ব্যতিক্রম 'ধর্মতিলা একাডেমি" । এই বিদ্যায়তন সব সম্প্রদায়, সব শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য 

অবারিত দ্বার ছিলো ! "ইন্ডিয়া গেজেট" পত্রিকার 1830 খ্রিষ্টাব্দের 20 ডিসেম্বরের 

সংখ্যায় এই মন্তব্য করা হয় £ 

[1 ৮৮৪5 ৮০1৮ [91685111610 569 59 17217 111110099 %০9011)5, 85 0১০]018 (0 01715 ১০1)০০0] 

(1) াতাা)101]81) /0820077%), 9০570651176] 01111511থা) [6110৬ 510000115 01710117016 

526 11515 ৮/11]) 010], 2190 ৮৮111] 1110] 00101217016 (01 [8])0. 9111] 9০510101155 01 

11015 191016 719, 11001000100] 78৬61100৮89 10 ৪ 01) ঠো 81 21081918110) 20017 

016 (৮/০ 001ঠা)1]11065, ৪010 1১6 0116 [76215 01017010175 005 1162াতা (0 0.0 19016 

(9110 5700)9015 [1 0116 ০০90752 ০1 0110115(্রা1০০5 11985 11111)219 [১0]])11100. 

[71670511115 27) 811901)061015 (01090 )া। 68119 1116 ৪7016 50100 01 11)056 ৬])0]া। 

৬৮/৪ 1190 1176 £80111081101 01 5991116 1) 010 9৫000 0185565 01॥ ১৪109 1950, 

০0]]]া)80710 01 11100£1). ৪0 50100110101, 2110 01101 হা)81105 ৮৮111011 হিটো। 016] 

৪1000011115 [17112] [1806 56810619 ঠা]1৪া 11169 0116 ০2100191101, হা), 2০ 10108, 

[08106 105 ৮/০]] 8০011811710 ৮৮111) (10 1)০8]11) 510105 2170 170901501)010 80905 01 1110956 

৪06 ৮6 1155 25 0]1£া 50817015, 00 9৮০7 ৮৮10) ৮/5 1016 ৮৮10150801 108%1176 076 

[0০815 01 061170 /6]] ৪০010917000 ৮৮111) 106] 00195010 ৪0 50০)91 ৮/151095 া) 

010117101). 

(7196 1)4)5 ০1 /০/ 0০৮717217) :521201/97507077 042108114 04221165 1824-16-32, (০০1]9100 

৪0 60)150 1১9 9117 /5101] 00001015 [985 0418, থেকে সংকলিত .” 

'ধন্মতলা একাডেমি'র প্রাক্তন ছাত্র হরিদাস বসু স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে £ 

29 ডিসেম্বর 1821 16 পৌষ 1228 

ইন্তেহাম অর্থাং পরীক্ষা ।_ মোকাম কলিকাতাতে যেখানে ২ ইঙ্গরেজী পাঠশালা আছে তাহার 
পূব্বাপর এই রীতি আছে যে বড় দিনের সময়ে সেখানকার তাবতবালকের পরীক্ষা হয় তাহাতে 
যে২ বালকেরা পূর্ব বংসর হইতে পর বৎসরে অধিক বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে তাহারা স্বর্ণালঙ্কার 
প্রভৃতি পারিতোষিক পায় । তাহাতে ২১ ডিসেম্বর শুক্রবার ধর্মতিলার শ্রীধুত দ্রমন্দ সাহেবের 
স্কুলে পরীক্ষা সময়ে কলিকাতার শ্রীযুতবাবু গোপীকৃষণ দেবের জামাতা শ্রীযুত হরিদাস বসু 
উঠিয়া সকলের সাক্ষাৎকারে কহিলেন যে আমি এই স্কুলে পাচ বৎসর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস 
করিলাম ইহাতে স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবদের আমার প্রতি যেমত অনুগ্রহ তাহা আমি কহিয়া 
কি জানাইব এবং এই সংসারে যত দান আছে বিদ্যাদানের তুল্য কোন দাঁন নহে এই বিদ্যা 
আমাকে দান করিয়াছেন অতএব আপনাদের অনুগ্রহেতে আমি কৃতবিদ্য হইয়া কর্মাত্তরে 
প্রস্থান করি ইহা কহিয়া অতি মনোদুঃখে বিদায় হইলেন । পরে অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহার 

বাক্যেতে তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক এক কেতাব দিলেন ও তাহার উপায়ের সৎ পরামর্শ তাহারা 
দিলেন । 
(সংবাদপন্ত্ে সেকালের কথা' প্রথম খন্ড (1818-1870) ব্জেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও 

তর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, 1377 বঙ্গাব্দ, পৃ 35 থেকে 
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বস্তুত শুধুমাত্র এই কারণেই 'ধর্মতলা একাডেমি'র বিশেষ গুরুত্ব ও গৌরব আছে । 
যদিও আরো বহু বিষয়ে স্কুলটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে । আসলে ডেভিড 
ড্রামন্ড ছিলেন মহৎ অর্থে পেশাদার শিক্ষক । তিনি পন্ডিত ছিলেন, কিন্তু পান্ডিত্য তার 
সহদয়তাকে আচ্ছন্ন করেনি । সেজন্য কঠিন শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া সত্তেও ছাত্রদের সঙ্গে 

তার সম্পর্ক ছিলো সহজ ও সুন্দর ৷ তিনি স্কুলে যেসব নতুন ব্যবস্থা প্র্বতন করেছিলেন, 
তার মধ্যে আছে £। বার্ষিক পরীক্ষাগ্রহণ 2 ভূগোল পড়াবার জন্য গ্লোবের ব্যবহার 

ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণের রীতিমতো পঠনপাঠন 4 ইংরেজি সাহিত্য 

পাঠ্যতালিকাতুক্ত করা 5 রোমান ক্লাসিক্স পাঠের সুচনা । তীর বিদ্যালয়ের বিপুল 
জনপ্রিয়তার কাছে নিশ্প্রভ হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ফেরেল-এর সেমিনারি। 

1826 খ্রিষ্টাব্দের 12 জানুয়ারি 'গভর্নমেন্ট গেজেটে' ধর্মতলা একাডেমিতে 
গৃহীত পরীক্ষার বিষয়সূচি এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা প্রকাশিত হয় । তা থেকে 
পাঠক্রম সম্পকে অনেক তথ্য আমরা জানতে পারি । যেমন ওখানে ভাষাশিক্ষার মধ্যে 
ছিলো ইংরেজি, ফরাশি, ল্যাটিন, গ্রীক, ফারশি এবং বাংলা । তাছাড়া গণিত এবং 
বুককীপিং, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, ্রিকোণমিতি এবং বীজগণিতও পড়ানো 
হতো । সবচেয়ে কম ছাত্র ছিলো বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির ক্লাসে_ মাত্র দুজন । 
তারপরেই শ্রীক _ ছাত্রসংখ্যা তিনজন | বাংলা ও ফারশি ক্লাসে ছিলো পাঁচজন করে । 
অঙ্কনবিদ্যাও শেখানো হতো । পুরস্কারপ্রাপকদের মধ্যে কিষেণচন্ত্র দত্ত, তারে (তারা) 
নাথ মলিক, হরিলাল বসাক, দয়ালচন্দ্র দে প্রমুখের নাম দেখতে পাই। 

ড্রামন্ড প্রবর্তিত বার্ষিক পরীক্ষা-ব্যবস্থা শুধু অভিনব নয়, ছেলে-শিক্ষক- 
অভিভাবকদের কাছে পালাপার্বণের মতোই আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিলো ! তখন পরীক্ষা 
নেওয়া হতো প্রকাশ্যে সর্বসাধারণের সামনে - পরীক্ষকেরা ছিলেন বহিরাগত বিশিষ্ট 
ব্ক্তিগণ । তাদের মধ্যে একজন পরীক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতেন । উত্তর সঠিক হলে তুমুল 
হর্-এবং কর-ধ্বনির মধ্যে ছাত্রটি অভিনন্দিত হতো । পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা 
ছিলো । বুককীপি” পরীক্ষাতেও বেশ রোমাণ্ট ছিলো । শহরের নামজাদা হিসাবপরীক্ষক 
লেজার পোস্টিং-এর কাজ দিতেন । হলে বসেই সেটি করতে হতো । আমাদের ফিরে 
যেতে ইচ্ছে করে সেই দিনগুলিতে যখন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হ্যালিফ্যাকস প্রশ্ন 
করেছেন কিশোর ডিরোজিওকে । আর ঠিক জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে সপ্রশংস করতালি, 
ডিরোজিও তার শ্রদ্ধাভাজন গুরু ড্রামন্ডের কাছ থেকে পদক গ্রহণ করছেন । আবৃত্তি 
এবং অভিনয়েরও ব্যবস্থা থাকতো । এ ব্যাপারেও ডিরোজিও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 
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ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন ড্রামন্ড । বিদ্যালয় পরিচালনার 
ব্যাপারেও তিনি দরাজভাবে পয়সা খরচ করতেন । তিনি জানতেন যে বার্ষিক পরীক্ষা 
অথবা পুরস্কার বিতরণী সভা অন্য সামাজিক অনুষ্ঠানের মতোই - মহিলার উপস্থিতি 
ছাড়া শোভাহীন ৷ তাই তিনি তার এক বান্ধবীকে বল নাচের আসর এবং ভোজের 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে সদলবলে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের দিন উপস্থিত হতে রাজি করান । 

ডিরোজিওর সঙ্গে 'ধর্মতলা একাডেমির' যোগাযোগ কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি । মৃত্যুর 

নয়দিন আগেও তিনি তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন পরীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে । 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা" দ্বিতীয় খণ)য় 

নিশ্বলিখিত খবরটি পাই £ 
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ধম্মতিলা একাডিমি | _ ১৭ তারিখে ইহার পরীক্ষা দর্শান অনেক সাহেব বিবি ও হিন্দু লোক 
এবং শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর আগমন করিয়াছিলেন এবং ইম্তেহান ডাক্তার এডেম 
ও মেষ্টর ডিরোজিউ সাহেব কতৃক নীত হইল । আর ছাত্রদের *এক্ট ও স্পিচ” ইত্যাদি 
অবলোকন করিয়া আমোদিত হইলেন। 

এবার আমরা একটি বিতর্কিত প্রশ্নে আসি । ড্রামন্ড কি নাস্তিক ছিলেন ? তাঁর স্কুলে 

কি নাত্তিক্যবাদ শিক্ষা দেওয়া হতো ? টমাস এডওয়র্ডস বলেছেন যে ড্রামন্ডের স্কুলের 

গ্রন্থে এরকম ইঙ্গিত করেছেন যে আর্চডেকন ডিয়ালদ্রির নেতৃত্বে যাজকসম্প্রদায় 

মোটামুটি সার্ুুলার রোডে অবস্থিত একটি বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, যেটি 
নাকি কলকাতার একমাত্র স্কুল, যেখানে শ্রীষ্টায় শিক্ষা দেওয়া হয় বলে কাগজে বিজ্ঞাপন 

বেরতো? । বিনয় ঘোষ তাকে একেবারে 'ঘোর সংশয়বাদী বলেছেন । তিনি তাঁর 
'বিদ্রোহী ডিরোজিও' গ্রন্থে লিখেছেন £ 

ঈশ্বর যদি কেউ থাকেন তো থাকুন, ধাদেপ অফুরত্ত অবসর আছে তারা স্বর্গলোক কোথায় 

তার হদিশ করুন, কিন্তু ইহজীবনে মানুষই ঈশ্বর । মানুষই তার সর্বময় প্রভু, এবং মানবচিন্তাই 

ঈশ্বরচিন্তার নামান্তর ৷ মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই পৃথিবীতে । ঘোর সংশয়বাদী 
ও যুক্তিপন্থী ড্রামন্ড একথা কেবল যে বন্ধুদের বা সমদশীরদের বলতেন তা নয়, মধ্যে মধ্য 
ছাত্রদেরও শোনাতেন, এবং ছাত্রদের কর্ণেই যে কেবল তা প্রতিধ্বনিত হত তা নয়, কিন্টিং 
রেশ তার মর্মেও পৌছত । (প্র, দ্বিতীয় সং,পৃ. 31) 

কী ভিত্তিতে বিনয় ঘোষ এই মন্তব্য করেছেন জানি না । কেননা ক্লাসঘরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করলে সেযুগে কোনো হিন্দু পড়তো কিনা সন্দেহ । অন্য ধর্মীয় 
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সম্প্রদায় সম্পর্কেও একই কথা বলে চলে । ড্রামন্ডশিষ্য ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে 
কর্মচ্যত করার সময়ে একটি অভিযোগ ছিলো যে তিনি নাস্তিক | কলেজে, অপেক্ষাকৃত 
বয়স্ক ছাত্ররা পড়ে, সেখানেই যদি এরকম হলুস্থুল কাশ হতে পারে তো বিদ্যালয়ে 

আরো আলোড়ন হবে, এটাই স্বাভাবিক । সেযুগের সংবাদপত্রগুলিতে স্কুল- কলেজগুলি 

সম্পকে যেসব খবর বেরতো, তাতে মাঝে মাঝে এরকম মন্তব্য থাকতো অমুক স্কুলে 

নাত্তিকতা শিক্ষা দেওয়া হয় না। বস্তুত এ বিষয়ে অভিভাবক -সম্পাদক সবাই খুব 

সর্তক ছিলেন । প্রসঙ্গত 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' প্রসঙ্গে একটি খবর উদ্ধৃত করছি । এটি 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদপত্রে সেকালের কথা'-র দ্বিতীয় খন্ডে সংকলিত 
হয়েছে। 
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...আমরা অনুমান করি এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর 
হইল স্থাপন হইয়াছে এ পর্যন্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্য ভদ্র 
লোক শ্রস্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিপ্ধ হইবেন না এবং যে সকল পুস্তকাদি পাঠে নাস্তিক 
হয় তথায় পাঠ হয় না (পূ. 57-58) 

বস্তুত আমাদের হাতে যে তথ্য আছে তাতে ড্রামন্ডের স্কুলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসের কথা 
বলা তো দূরের কথা, তিনি নিজে সংশয়বাদী অথবা নাস্তিক ছিলেন কিনা তাও জোর 
করে বলা মুশকিল । পূর্বোক্ত ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে ড্রামন্ডের 
জবানবন্দিতে বলা আছে £ 

আমি ছেলেদের ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষাদানে স্থির সংকল্প । এ যাবৎ এ বিষয়ে খুবই কম 
মনোযোগ দেওয়া হয়েছে । আমি তাদের প্রতি রবিবার গির্জাতে নিয়ে যাবো এবং সভ্যতা- 
ভব্যতা শেখাবো । এটা মিস্টার ঘ্েজার অথবা ওয়ালেসের পক্ষে যতোই সংকীর্ণ মনে হক, 
আমার অহস্কারে লাগবে না ; এতে শুধু ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যপালনই হবে না, মানুষেরাও তারিফ 
করবে।$ 

ড্রামন্ডের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় অখ্রিষ্টান ছাত্রদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলো না । যাই হোক, 
৯০ সিনা নিটির রি সানুন্রারজরারাজ রব 
ধর্মবিরোধী শিক্ষা দেওয়া হতো না। 

ড্রামন্ড ছিলেন একই সঙ্গে ভোগবাদী এবং উদার মানবতাবাদী । ভালো থাকা, 
ভালো খাওয়া, ভালো পরা এগুলিকে তিনি বিশেষ মূল্য দিতেন । 'বুনো রামনাথে'র 
আদর্শ তাকে কখনো অনুপ্রাণিত করেনি । তাঁর জীবনযাত্রা বিষয়ে কিছু বলার আগে 
তিনি কী করে 'ধর্মতিলা একাডেমি'র মালিক হলেন, সেটা জানা দরকার । 
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ড্রামন্ড যখন শিক্ষকরূপে যোগ দেন, তখন 'ধর্মতলা একাডেমি'র মালিক ছিলেন 
সিস্টার মেজারস এবং মিস্টার ওয়ালেস। তদানীস্তন 'ওব্ড লিটল থিয়েটার'-এর 

স্বত্বাধিকারী মিস্টার মরিস থাকতেন ওয়ালেস-এর সঙ্গে । ওয়ালেস মরিসকে পরামর্শ 
দিলেন নতুন করে পুরনো থিয়েটারকে চালু করতে যা নয়া থিয়েটারকে ছাড়িয়ে যাবে। 

ওয়ালেস এই থিয়েটার নিয়ে এমন মেতে উঠলেন যে তিনি ভুলে গেলেন তীর প্রাথমিক 

বৃত্তি শিক্ষকতা । স্কুলের অনেককেই তিনি দলে টানলেন । ড্রামন্ডকেও নেবার চেষ্টা 
করেছিলেন, কিভু মিস্টার মেজারস-এর হস্তক্ষেপে তা আর সম্ভব হয়নি । ওয়ালেস 

তখন থিয়েটার নিয়ে এতোই মত্ত যে অগ্র- পশ্চাৎ বিবেচনা না করে তিনি তার মেয়েকে 

মণ্ে নামালেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন দাস্তিক, নিজে যেটা ভালো মনে করতেন সেটাই 
করতেন | একজন শিক্ষকের মেয়ে মণ্টাভিনেত্রী _ সে যুগে এ নিয়ে নিশ্চয় খুব হৈ চৈ 
হয়েছিল । অন্তত এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ওয়ালেস এবং মেজারস-এর মধ্যে বিচ্ছেদ 

ঘটে যায়। ড্রামন্ড লিখেছেন যে তার ধারণা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত মেজারসই স্কুল 
পরিচালনা থেকে সরে দাড়াবেন আর ওয়ালেস একাই মালিক হবেন । তাহলে ড্রামন্ডের 

চাকরি রাখা মুশকিল হতো, কেননা তিনি অভিনয় করতে রাজি না হওয়ায় ওয়ালেস 
তার ওপর চটে ছিলেন । কিন্তু পরে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে ওয়ালেস বিদ্যালয়ের 

স্বত্ব ত্যাগ করেন । মেজারস-এর সঙ্গে তার আরো চুক্তি হয় যে পরবতী দু-বছরের 

মধ্যে তিনি বঙ্গদেশের কোথাও নতুন স্কুল করতে পারবেন না। 
এখানে একটা কথা বলা দরকার । পূর্বোক্ত ঘটনা থেকে এমন কথা মনে করবার 

কারণ নেই যে ড্রামন্ড অভিনয়বিরোধী ছিলেন । বরং ঠিক উল্টো -তিনি আবৃত্তি এবং 
অভিনয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন । এ ব্যাপারে ডিরোজিও প্রমুখের হাতেখড়ি ড্রামন্ডের 
বিদ্যালয়েই ৷ তিনি তখনকার দিনে তিন হাজার টাকা খরচ করে স্কুলে একটি মণ্ট নির্মাণ 
করেছিলেন । 

যাই হোক, আমরা আগের ঘটনায় ফিরে আসি । মেজারস ড্রামন্ডকে ডেকে 
বললেন যে একা তার পক্ষে স্কুল পরিচালনা করা সম্ভব নয় । তিনি যদি অংশীদার 

হতে রাজি থাকেন তো কয়েকদিনের মধ্যে তাকে জানাতে হবে । ড্রামন্ড হিসেব করে 

দেখলেন যে এর ফলে তার মাসিক আয় দাড়াবে পাঁচশো টাকা । মেজারস তাকে আরো 
বলেছিলেন যে এক বছর বাদে তিনি পুরো স্বত্ব কিনে নিতে পারেন । এই হলো ড্রামন্ডের 

মালিক হবার ইতিহাস। 183] খ্রিষ্টাব্দে ড্রামন্ড অবসর গ্রহণ করলে স্কুলটির 

অধিকারী হন জনৈক উইলসন। কিন্তু তখনও বিদ্যালয়টি ড্রামন্ড ও উইলসনের 

'ধর্মতলা একাডেমি নামে পরিচিত ছিলো । 
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ড্রামন্ড থাকতেন রাজার হালে । তিনি এন্টালিতে একটি বাগানবাড়ি কিনেছিলেন । 

সেখানে দর্শন এবং সাহিত্যচর্চার সঙ্গে খানাপিনা লেগেই থাকতো । তার দৈনন্দিন 

জীবনযাত্রার বর্ণনা তিনি নিজে দিয়ে গেছেন £ 

সকালে একজন বশংবদ চাকর এসে হাজির হয় ঘরদোর সাফ করবার জন্য । আরেকজন দাসের 

মতো আসে আমার মুখ-হাত-পা ধোবার সময়ে জল ঢেলে দিতে | সে আমার পোশাক পরিয়ে 

দেয়, জুতোর ফিতে বাধে আর খাবার সময়ে টেবিলের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে হুকুম তালিম 
করতে । প্রাতরাশের পর স্কুলে যাই, দুটো পর্যস্ত সেখানে থাকি । এই হলো সারাদিনের কাজ । 
সান্ধ্যভোজ সারি পীচটায় ৷ যদি বাইরে বেরোই তো চারজন অথবা ছয়জন বেহারায় টানা 
পান্কিতে চাপি । কোনো ইউরোপীয়ানকে হেঁটে চলাফেরা করতে দেখলে সেটা হবে ক্ষমাহীন 
অপরাধ । ইউরোপীয় কোট ছাড়া, যেটা এই খতুতে পরা চলে, আমার পরনে সব সময়ে 
থাকে সেরা শ্রসলিনের পোশাক -_ চাকরবাকরদের হাতে ধবধবে করে কাচা । আর আমি 
রোজিই পোশাক পাণ্টাই । গরমকালে কেউ কেউ ঘন ঘন পোশাক বদল করে। 
এই প্রাচুর্যের দেশে ইউরোপীয়ানরা সবাই সম্্রান্ত পুরুষ এবং মহিলা । তারা তোমার চেয়ে 
ভালো খানাপিনা করে এবং ঘুমোয় । অর্ধেকটা সময় আমাদের কাটে আমোদপ্রমোদে | এখানে 
আমরা রাজার মতোই অভ্যর্থনা এবং খাতির পেয়ে থাকি 11০ 

পোশাক- আশাকে ডিরোজিও গুরুর মতোই কেতাদুরস্ত ছিলেন। তার বাড়িতেও 

নিয়মিত আড্ডা বসতো । তবে গুরুর মতো তার বল নাচ প্রীতি ছিলো কিনা জানা 
খা না। 

ড্রামণ্ড তার স্কুলে নৃত্যশিক্ষারও প্রবর্তন করেছিলেন । ব্যাপারটি 'ওরিয়েন্টাল 

ম্যাগাজিন'- এর জীবনী লেখক অনুমোদন করেননি । তার মতে, ছেলেমেয়েদের যৌথ 
নৃত্যব্যবস্থা ক্ষতিকর | তার ফলে তাদের আগ্রহ লেখাপড়ার চেয়ে অন্য ব্যাপারে বেশি 
লক্ষ্য করা যায়। তিনি দেখেছেন, যেসব মেয়েদের দুধের দাত পর্যন্ত পড়েনি, তারাও 

ছেলেবন্ধুদের স্তোকবাক্য শুনে এমনভাবে "ছি ছি যাঃ' বলে যে বয়স্কদেরই অধোবদন 

হতে হয়। পরে অবশ্য স্কুল থেকে নৃত্যশিক্ষা উঠে যায়, কিন্তু ইউরোপীয় এবং 
ইউরেশীয় পরিবারের মধ্যে এর প্রচলন ছিলো । কিন্তু প্রশ্ন ওঠে 'ধর্ঘ্মতিলা একাডেমিতে 

কি পরে সহশিক্ষার প্রচলন হয়েছিল ? কেননা পূর্বোক্ত জীবনী লেখকের রচনা থেকে 

ধারণা হয় ছেলে-মেয়েদের এক সঙ্গেই নাচ শেখানো হতো । 'বেঙ্গল পাস্ট আ্যান্ড 

প্রেজেন্ট' (খন্ড 27 ক্রমিক সংখ্যা 53-54 জানুয়ারি-জুন 1928)-এ জনৈক এইচ. 
ডু. বি. মনরো লিখেছিলেন যে 183) খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ড্রামন্ডের 24 ধম্মতিলা স্ত্ীটস্থ 
স্কুলে স্থাপিত হয় "দুপ্যার ডান্সিং আযাকাডেমি' । 

দেড় দশক পর্যস্ত অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বিদ্যালয় চালিয়েছিলেন ড্রামন্ড | তারপর 

তার শরীর ভেঙে পড়ে । শেষ পর্যন্ত তার অবসর নেবার কথা আগেই বলা হয়েছে । 
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এমনিতেই অভিভাবকেরা ক্রমশ ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
বিদ্যালয়গুলি বিষয়ে আস্থা হারাচ্ছিলেন । কেননা মালিক অসুস্থ হলে অথবা কোনো 
কারণে অনিয়মিত হলে স্কুলের পঠনপাঠন এবং শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়তো 
ড্রামন্ডের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল । দ্বিতীয়ত, এদেশে ইংরেজ শাসন যতোই কায়েম 

হচ্ছিলো, পাশ্চাত্যরীতিতে সুশিক্ষার চাহিদা ততোই বাড়ছিল। শুধু চাকরির জন্য 
লেখাপড়া নয়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দিকে ঝৌক দেখা দিলো । ড্রামন্ড একা 
হয়ে পড়ায় এবং শরীরও অপটু থাকায় নতুন যুগের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিলেন না। 
তৃতীয়ত, ড্রামন্ডের স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইউরেশীয় সম্প্রদায় ৷ তারা ক্রমশ 
নিজেদের দাবিদাওয়া এবং অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন । তারা চাইছিলেন 

এমন শিক্ষ্যব্যবস্থা যা শুধু অর্থকরী নয়, আধুনিক যুগের উপযোগী । উনিশ শতকের 
দ্বিতীয় দশক থেকেই এই দিকে ঝৌঁক দেখা গিয়েছিল । 1823 খ্রিষ্টাব্দের পয়লা মার্চ 
জন মিলার রিকেটস-এর উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্য পেরেন্টাল একাডেসি'। 
উদ্যোক্তাদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর কয়েকজন একই বছরে স্থাপন 
করলেন 'দ্য ক্যালকাটা গ্রামার স্কুল' । ক্রমে ক্রমে এরাই ড্রামন্ডের স্কুলের প্রতিপক্ষ 

হয়ে দাড়ালো ! অবশেষে মাস্টসি পরিচালিত 'ভেরুলাম একাডেমি'র সঙ্গে 'ধর্মতিলা 
একাডেমি' মিলিত হয় । কিন্তু মাস্টাস 'লা মার্টিনিয়ার'-এর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হলে 
পূর্বোক্ত বিদ্যালয়টি উঠে যায়। 

'দ্য ক্যালকাটা গ্রামার স্কুল' সে যুগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল । এই স্কুলে 
্ীষ্টায় শিক্ষা ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং দেশীয় ভাষা পড়ানো হতো । এর বিশিষ্ট 
প্রার্তন ছাত্রদের মধ্যে আছেন সি. জে. মন্টেগু, ধার লেখা ড্রামন্ডের জীবনী বর্তমান 
প্রবন্ধের প্রধান উপকরণ । তার অন্যান্য রচনা আগেই উলিখিত হয়েছে । তিনি পরে 
এ স্কুলেরই শিক্ষক হন । মন্টেগ লিখেছেন যে প্রবল প্রতিদ্বন্দিতার মধ্যেও তার এবং 
লরিমর-এর চেষ্টায় স্কুলটি ভালোই চলছিল । তাদের প্রধান প্রতিযোগী ছিলো 'লা 
মার্টিনয়ার' প্রে. মচি 186)। 

ড্রামন্ডের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অবসর নেবার কিছু আগে আগমন হলো 
আলেকজান্ডার ডাফের । ডাফ-ড্রামন্ড পরম্পরের কতটা পরিচিত ছিলেন জানি না। 
কিন্তু ডিরোজিও-ডাফের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ না হলেও 'ইয়ং বেঙ্গল' দলকে কেন্দ্র করে 
স্ফুলিঙ্গপ্রজ্বলিত হলো । কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ডিরোজিওর একাধিক শিষ্য 
ডাফের কাছে শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন । শ্রীষটধর্ম প্রচারক ডাফ কতটা সফল তা 
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নিয়ে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু বাইবেল অবশ্যপাঠ্য হওয়া সত্বেও তীর স্কুলগুলির 
জনপ্রিয়তা তুলনাহীন । 1843 খ্রিষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডের চাচি বিভক্ত হলে ডাফ নিমতলায় 
'ফ্রী চার্চ ইন্স্টিটিউশন' স্থাপন করেন । 1850 খরষ্টাব্দে তার ছাত্রসংখ্যা বলা হচ্ছে 
1400জন। 

নতুন যুগে নানা কারণে শিক্ষার জগৎ থেকে ধীরে ধীরে সরে গেলেন ডেভিড 
ড্রামন্ড। শিক্ষক ছাড়াও স্বাধীন চিন্তাবিদরূপে ড্রামন্ডের খ্যাতি ছিলো । তিনি কিছুদিন 
"ক্যালকাটা ফ্রেনোলজিক্যাল সোসাইটি'র উৎসাহী সদস্য ছিলেন । 1825 খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর 

প্যাটারসনের উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা হয় । ড্রামন্ড কিন্তু শিগগিরই এই ফ্রেনোলজির চর্চায় 
উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন । পূর্বোক্ত সোসাইটিতে পঠিত কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ে 
তার আপত্তি লিপিবদ্ধ করেন, যেটি 1829 খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 
ফ্রেনোলজিক্যালে সোসাইটি বিষয়ে বিশদ বিবরণ টমাস এডওয়র্ডস-এর ডিরোজিওর 
জীবনচরিতে পাওয়া যাবে। 

1829 খ্রিষ্টাব্দেই ফ্রামন্ড স্বাস্থ্যোদ্ধারের জনা সিঙ্গাপুরে যান । ঠিক কতদিন তিনি 
ওখানে ছিলেন বলা মুশকিল । 1831 খ্িষ্টান্দে তার স্কুলের হস্তান্তর হয় । সেই সময়ে 
তার কলকাতায় থাকাটাই স্বাভাবিক | একই বছরে 26 ডিসেম্বর ডিরোজিওর মৃত্যু 
হয়। কিন্তু তখনকার যে কয়টি পত্র-পত্রিকায় ডিরোজিওর শোকসভার বিবরণ 
প্রকাশিত হয়েছে, ভাতে ড্রামন্ডের উপস্থিতির কোনো উল্লেখ নেই | কলকাতায় থেকেও 
তিনি তার প্রিয় ছাত্রদের শোকসভায় থাকবেন না, এটা অবিশ্বাস্য । 1831 খ্রিষ্টাব্দের 
পয়লা জুলাই ইউরেশীয় সম্প্রদায় পার্লামেন্টে দ্বিতীয় আবেদন পাঠাবার জন্য টাউন 
হলে সভা করেন | জে. উবু. রিকেটস সভাপতি ছিলেন আর প্রধান বক্তা ডিরোজিও । 
এই সভায় ভগ্রস্াস্থ্য নিয়ে ড্রামন্ড উপস্থিত ছিলেন দেখতে পাই । ডিরোজিও বিষয়ে 
তিনি যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তা-ও অনেক পরে _ তীর সম্পাদিত 'উইকলি 
এগজামিনার' কাগজের 16 আগস্ট এবং 26 সেপ্টেম্বর 018৭0 খ্রিষ্টাব্দের) সংখ্যায় 
সেটি প্রকাশিত হয় । এই রচনাটি একমাত্র ইলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ ছাড়া ডিরোজিওর 
আর কোনো জীবনীকার দেখেননি । তিনি তার বইতে এর অংশবিশেষ উদ্ধত করেছেন 
মাত্র । তাতে প্রিয় ছাত্র বিষয়ে একটি লাইন আছে, ডিরোজিও ছিলেন, [776 [0100 

011)15 00111011070] 270 110 02111 01911 ৬/110 1070৮ 1111). 

স্কুলটি উঠে যাওয়ায় বেশ আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়লেন ড্রামন্ড । ভোগবিলাস 
এবং দানধ্যান _ উভয় ব্যাপারেই তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত । স্যান্ডফোডি আন তার 
'হিন্দুস্থাণী ব্যাকরণ' 'ফারশি ব্যাকরণ' _ লিখেছেন টমাস এডওয়র্গ এবং বিনয় 
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ঘোষ)-এর উৎসর্গপত্রে ডেভিড ড্রামন্ড বিষয়ে লিখেছেন, 'যিনি প্রাচ্যের ভোগবিলাসের 

মধ্যে অত্যন্ত সার্থকভাবে মেটাফিজিক্স এবং স্কটল্যান্ডের কাব্যদেবীর চর্চা করেছেন? । 

কিন্তু অভাব এবং অসুখ তার জীবনযাত্রা বদলে দিলো । জনপ্রিয় মানুষটি ক্রমশই 
নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলেন। তার্কিক হিসেবে বিভিন্ন বিতকর্সভায় প্রায়ই তার ডাক 
পড়তো । তিনি সুবক্তা ছিলেন, যদিও সমসাময়িক সাক্ষ্যে বলা যায় তিনি পরমত 
অসহিষ্ণু ছিলেন ৷ তবে তার মতো বাগ্মিতার খ্যাতি ডিরোজিওর ছিলো না ।ডিরোজিওর 

মতামত যুক্তিপূর্ণ ছিলো, বক্তব্য স্পষ্ট ছিলো, কিন্তু ড্রামন্ড অনর্গল বলে যেতে 
পারতেন । সব মিলিয়ে ড্রামন্ড ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তি । 

শরীর একটু ভালো হলে ড্রামন্ড জীবিকানির্বাহের জন্য পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প 

করলেন । 1840 খিষ্টাব্দের মার্চ মাসে "দ্য উইকলি এগজামিনার' প্রকাশিত হয় । কিন্তু 

স্বাস্থ্যের কারণে বেশিদিন চালাতে পারেননি ড্রামন্ড । 184] খিষ্টাব্দের জুলাই মাসে 

পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। টমাস এডওয়র্ডস লিখেছেন যে 'উইকলি এগজামিনার' 

বেরোয় 1839 খ্রিষ্টাব্দে । কিন্তু 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্বিতীয় খন্ডে 'জ্ঞানাম্বেষণ' 

পত্রিকা থেকে নিম্নলিখিত খবরটি সংকলিত হয়েছেঃ 

2] মার্চ 1840 9 চৈত্র 1246 

| ধর্মতলার একাডিমিক নামক বিদ্যালয়ের পূর্ব অধ্যক্ষ ] 

মেঙ্ঠর ড্রামন্ড সাহেবের সাপ্তাহিক একজামীনের এবং কলিকাতা লেটররি রেজেক্টর নামক 

অভিনব সংবাদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়াছি । 

পত্রিকাটি সুগৃহীত হয়েছিন মনে হয় । শুরুতে পাঁচশো জন গ্রাহক হন । লেখক তালিকায় 
মোটামুটি নিয়মিত ছিলেন ড্রামন্ডের দুই বন্ধু. ডক্টর জন গ্র্যান্ট এবং ডি. এল. রিচার্ডসন। 

কিন্তু 'ইংলিশম্যান'-এর তৎকালীন সম্পাদক স্টকলার ড্রামন্ডের পত্রিকাকে সুনজরে 
দেখেননি । একবার স্টকলার-এর থিয়েটার বিষয়ক প্রবন্ধ সম্পকে ড্রামন্ড কটাক্ষ 

করলে তিশি ক্রুদ্ধ হয়ে গ্রাহক থাকতে অস্বীকার করেন । 

টমাস এডওয়র্ডস-এর মতে, পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়নি । কেননা ড্রামন্ডের ভাষা 

ছিলো মার্জিত, শাণিত _ সাধারণ পাঠকের উপযোগী নয় । সংবাদপত্রের গ্রাহকেরা 
চাইতো উত্তেজনা - প্রথম আফগান যুদ্ধের তখন অন্তিম অবস্থা ৷ লোকেরা সাগ্রহে 
টাটকা খবরের আশায় থাকতো । কিন্তু নতুন খবর সংগ্রহের সামর্থ্য ড্রামন্ডের ছিলো 
না, তিনি বাসি খবরের ওপর টীকা-টিপ্লনী লিখতেন । তাছাড়া তথ্যের চেয়ে তাত্বিক 
আলোচনায় তার উৎসাহ বেশি ছিলো। পত্রিকাটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এ-বিষয়ে 
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নিশ্চিতভাবে কিছু বলা মুশকিল । অবশ্য ম্যাজ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে টমাস 

এডওয়ডস 'উইকলি এগজামিনার' দেখেননি । 

পত্রিকাটি উঠে গেলে ড্রামন্ডের গ্রাসাচ্ছাদন চলতো 'হরকরা' পত্রিকায় লিখে । 
তার দুই বন্ধু জন গ্র্যান্ট এবং ডি. এল. রিচার্ডসন তাকে আর্থিক সাহায্যে দিতে 

চেয়েছিলেন, কিন্তু ড্রামন্ডের আত্মমর্যাদাোবোধ এমন প্রথর ছিলো যে তিনি প্রত্যাখ্যান 

করেন । 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'_এ প্রকাশিত ড্রামন্ডের চরিতকার তার শেষ জীবনের 
একটি অন্তরঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন । ড্রামন্ডের সময়ে ফাউন্টেন পেনের প্রচলন ছিলো না। 

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে উক্ত লেখক এবং তার বন্ধ ড্রামন্ডের সঙ্গে যখন দেখা করতে 
যান, তখন তিনি 'হরকরা'-র জন্য লেখায় ব্যস্ত । তাদের দেখে ড্রামন্ড বললেন, 

দৃষ্টিশক্তি এখন ক্ষীণ ; একাজের আমি আর যোগ্য নই | আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বেচারা 
আমার কলমগুলি বানায় । কিন্তু কোনো সুদক্ষ কারিগর যদি এমন কলম তৈরি করতে 

পারতো যাতে এখনকার চেয়ে অনেক বেশিক্ষণ কলমে কালি থাকে ! যখনই 
দোয়াতদানিতে কলম ডোবাই, আমার চিন্তার শ্মোত ব্যাহত হয় - ধারাবাহিকতা থাকে 

না আর আমি অনুভব করি যে ছিন্নসূত্র জোড়াতালি দিতে আমি অক্ষম ।' ঝরনা কলম 

কিন্তু তার আগেই ইউরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে । 
চোখের আড়াল থেকে মনের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন ডেভিড ড্রামন্ড । তাকে 

শেষবারের মতো সাধারণ্যে দেখা যায় তীর মৃত্যুর কিছুদিন আগে টাউন হলে । উপলক্ষ 

ছিলো মেকানিক্স ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সভা । প্রধান বক্তা ছিলেন জর্জ টমসন। 

1842 খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রিন্স ঘ্বারকনাথ ঠাকুর এদেশে জর্জ টমসনকে নিয়ে 

আসেন । তিনি ছিলেন পার্লামেন্টের সদস্য এবং ভারতহিতৈষী বলে খ্যাতি ছিলো তার । 
তিনি ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন । উইলিয়ম 

আযাডাম প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'র তিনি সদস্য ছিলেন । এছাড়া তিনি তার 
সম্পাদিত 'বৃটিশ ইন্ডিয়া আডভোকেট' পত্রিকায় ভারতবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার 
বিষয়ে জনমত সংগঠনে সবিশেষ প্রয়াসী হন | এদেশে টমসনের ভূমিকা বিষয়ে আধুনিক 
ব্রতিহাদিকদের মধ্যে মতভেদ আছে । কিন্তু সেযুগে তিনি বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষত 
ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিলেন। তার বাগ্মিতাও ছিলো অসাধারণ । 
যাই হোক, পূর্বোক্ত সভায় টমসনই ছিলেন প্রধান আকর্ষণ-ড্রামন্ডকে কে আর মনে 
রেখেছে ? ড্রামন্ড যখন বক্তৃতা দিতে উঠলেন, তখন চাপা গলায় গুঞ্জন শোনা গেলো, 

কে ইনি ? নতুন প্রজন্ম ড্রামন্ডকে দেখেনি, তার নামও শোনেনি । ড্রামন্ডেরও সেই 
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বাগ্মিতা আর নেই, গলার জোরও নেই । মৃত্যুর আগের দিন ড্রামন্ডের ছাত্র ও বন্ধু 
এইচ. বি. গার্ডেনার তাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে যান । সেখানেই ছাপ্পান বছর 

বয়সে তার জীবনাবসান হয় । সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় একটি যুগের । 
ড্রামন্ডের সমাধিফলকে তার নানা গুণাবলির উল্লেখ থাকলেও কবি-পরিচয়ের 

কথা বলা হয়নি । কিন্তু তিনি আজীবন কাব্যচর্চা করে গেছেন । স্কটল্যান্ডে থাকতেই 

তার কাব্যরর্চার শুর । তার জীবনীকার লিখেছেন যে, বহ জনপ্রিয় স্কটিশ সঙ্গীত যা 
তখনকার দিনে লোকেদের মুখে ফিরতো তা তারই রচনা । একটি চিঠিতে তিনি 

লিখছেন, দেশে থাকতে যেসব কবিতা তিনি লিখেছেন সেগুলি লশুনে তার কাছে পাঠিয়ে 

দেবার জন্য । ভারতে আসবার সময়ে জাহাজেও তিনি কবিতা-গান রচনার চেষ্টা 

করেছিলেন, কিনতু প্রতিকূল পরিবেশে শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেননি । এদেশে একটু গুছিয়ে 
বসেই তিনি আবার কাব্যরর্চা শুর করেন । একটি কবিতাসংগ্রহের পাশুলিপি তিনি 
জাহাজ ডাকে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে ছাপানোর জন্য । কিন্তু জাহাজটি জলমগ্ন হওয়ায় 

সেই পান্ডুলিপি হারিয়ে যায় । সংবাদপত্রের মুক্তিদাতা চার্লস মেটকাফ-এর উদ্দেশ্যে 
ড্রামন্ড 'হরকরা' পত্রিকায় একটি প্রশস্তি-কবিতা লিখেছিলেন । ডি. ডি. স্বাক্ষরিত এই 

কবিতাটি মেটকাফ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদিন তার এ. ডি. সি. 'হরকরা' 

সম্পাদক শ্মিথের কাছে ড্রামন্ডের প্রকাশিতব্য কবিতার বইয়ের পণ্ঠাশ কপির অগ্রিম 

মূল্য দিয়ে যান । কিন্তু এই কবিতার বই শেষ পর্যন্ত বেরোয়নি । বিনয় ঘোষ অবশ্য 

লিখেছেন যে এটি প্রকাশিত হয়। 

'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এর জীবনীকার দাবি করেছেন যে ডিরোজিওর 'ফকীর 
অব জজ্ঘীরা'র অনেক সংশোধন এবং সংযোজন ড্রামন্ডের | শেষ বয়েসে তিনি উক্ত 

কাব্যগ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করে আনন্দ পেতেন । ছাত্রের রচনা শিক্ষক সংশোধন করেই 

দিতে পারেন। তবে এই কথা তার আর কোনো জীবনীকার বলেননি । ডিরোজির 

গ্ন্থেও কোনো স্বীকৃতি নেই । তবে এটা খুবই স্বাভাবিক যে ডিরোজিওর কবিত্বের উন্মেষ 
ড্রামন্ডের স্কুলে হয়েছিল । 

রিচার্ডসন ড্রামন্ডের বন্ধু হলেও তার কবিতার কি অনুরাগী ছিলেন ? মনে হয় 
না। কেননা তার 56120/:9%5 17071 1/16 107111511120615 :9077] 1116 11712 01 0০/10/4267 

10 1/06 772561%1 196) (1840) শামক বৃহৎ সংকলনে ড্রামন্ডের কোনো কবিতা স্থান 

পায়শি। ভারতীয়দের মধ্যে আছেন দুজন_ ডিরোজিও এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ । এছাড়া 
ভারতপ্রবাসী বহ ইংরেজ কবির কবিতা এই সংগ্রহের অন্তত । ড্রামন্ডের কবিতা 
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আজ প্রায় দুর্লভ । সেজন্য একটি কবিতা নীচে উদ্ধৃত হ'লো £ 

1114755 70 71171451070 0718085/780//)15 
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চি0ো 01080] 11) 09100 171151011001765 01 8100, 

(07 0198%551. %/ 8516, 1[৬/25 11111 10 70100]া), 

93015015 00951) ০৮০ 0100৫ 01 (916, 
ন0) 509810151 80০৮০ 0116 [02] 0 61620 
/)0 চাস 59015, ৪1210 11001 19100151170, 

[75 506125115016, 0106 ৬/110551 ৬4117. 

২০1 01008]) 11) ০0২01010 1)91100 ৮+101) [0106, 

1179 5৮/6]1075 500]] : 8150 078]11105 (9৫6, 

17া)010০, ৮1117 18100076, 21110165106 

শা 295 20700 [হাত 1108111) ০010 0%000-- 
11081) “00101191020 870 8155 00 010৮৮", 

706 01015 7000 ৮৮25 ৬2101 214 ৯/০০1 

[30 109005]) (176 5180155 01 07680 71৮০6 

শা।9 2০৮ 0056” 101 ০৮০1 01056 

7100017 770010 001 45০ 016৮ [18110 1976, 
/ঠা10 ০৮০ 09৫ 011 90811 01 111০-_ 

৬/1)11০ [৩০00]া) 1085 & 50211 10 হা? 

€)া ১০৪10191185 2122] (0 ০12, 

/010 102) 10৩ 90705 01 ৮/০৪]1]) ৪010 [01106, 

৬৪10 [985560 11)65 0% ৬101) 1)59065 51710, 

/া5 17010106160 1] 01017110775 775, 

শা) 12176 51181] 11৮6-77651690190 035 
[079 ৫4111 1895, 07 5৬2৮ ০011016, 

91781171001 0186 [0০0৮2 01 ৮/851117% 1110৩, 

210 9০০91018150 0010051 111০ ৮৮৪৮৩ 

া7যাগসাঞা।। 0] 1119 108110/০ ঠা ৪৬০. 

ডিরোজিও ছয় থেকে চোদ্দো বছর পর্যন্ত ড্রামন্ডের স্কুলে পড়েছিলেন । শিষ্যের ওপর 
গুরুর প্রভাব গভীর হলেও ডিরোজিও-র স্কুলজীবন সম্পকে তথ্য খুব সামান্য । আমরা 

আগেই লক্ষ করেছি যে, ডিরোজিও স্কুল থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও 'ধন্মতিলা 

একাডেমি'র বার্ষিক পরীক্ষায় এসেছেন । কিন্তু ডিরোজিও প্রবর্তিত 'আাকাডেমিক 

আযসোসিয়েশন' বা অন্যান্য বিতর্কসভায় ড্রামন্ড কখনো যোগ দিয়েছেন কিনা বলা 

মুশকিল । ড্রামন্ডের ডিরোজিও বিষয়ক রচনাটি উদ্ধার করা গেলে হয়তো নতুন কোনো 
তথ্য পাওয়া যেতো । তবে অন্যান্য সংবাদপত্রসূত্রে যেটুকু জানা যায় যে ডিরোজিও 

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন । অভিনয়, আবৃত্তি, খেলাধুলা সব কিছুতেই তার আগ্রহ 
ছিলো । সহপাঠীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ প্রায় সব 
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জীবনীকারেরাই করেছেন । একবার দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ডিরোজিও স্কুলে গেলে 
তাকে দেখে ছেলেরা উল্লসিত হয়ে হুড়মুড় করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসে । পাশেই 

ক্লাস নিচ্ছিলেন ড্রামন্ড | অন্য সময়ে হলে তিনি এরকম শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধ বরদাস্ত 

করতেন না । কিন্তু উপলক্ষ যেহেতু ডিরোজিও, সেজন্য তিনি হাসিমুখে ক্ষমা করলেন ! 

ডক্টুর জন গ্রযান্ট 'দ্য ক্যালকাটা লিটেরারি গেজেটে” (10 নভেম্বর 183) একটি 

প্রবন্ধে লিখেছেন যে ডিরোজিও ছাত্রাবস্থায় একটি স্বরচিত নাটকের প্রস্তাবনা পাঠ করে 

সবাইকে মুগ্ধ করেন । তার উচ্চারণ ছিলো বিশেষভাবে মার্জিত এবং শুদ্ধ । 
তার সহপাঠীদের মধ্যে চার্লস পোর্ট সেযুগে প্রতিকৃতিশিল্পলীরূপে বিশেষ খ্যাতি 

অর্জন করেন । তাঁর অঙ্কিত প্রতিকৃতির মধ্যে চার্লস মেটকাফ এবং ডেভিড হেয়ারের 

ছবি আজো সংরক্ষিত আছে । প্রথমটি পাওয়া যাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে, 

দ্বিতীয়টি হেয়ার স্কুলে | তিনি পরে ঢাকার পোগোজ স্কুলের হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। 

ঢাকার আর্মেনিয়ান গির্জায় তিনি শেষভোজের একটি ছবি আকেন । সেটি এখনো আছে 

কিনা জানি না। 18০9 খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাতে তার মৃত্যু হয় । চালস পোর্ট বিষয়ে একটি 

তথ্য প্রসঙ্গত জরুরি । তিনি মুক্তচিন্তার ভাবুক ছিলেন বলে খ্িষ্টায় মতে তার অন্ত্ে্ 
সংকার হয়নি । তাছাড়া তার আকা নৈশভোজের ছবি এখনও ঢাকার আর্মেশীয় গির্জায় 

রক্ষিত আছে ব'লে শুনেছি । কিন্তু গির্জাটি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় আমি দুবার ঢাকায় 

গিয়েও ছবিটি দেখবার সুযোগ পাইনি । পোগোজ স্কুলের নথিপত্রে এবং মর্মরফলকে 

অবশ্য চার্লস পোর্ট -এর নাম সংরক্ষিত আছে । তীর মৃত্যুর পরে তার আকা ছবিগুলি 

তিন হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে ছিল। তার মধ্যে হয়তো ড্রামন্ডের কোনো প্রতিকৃতি 
থাকলেও থাকতে পারে। 

দানধ্যানের জন্য খ্যাত ডি সুজা পরিবারের ছেলেরাও ডিরোজিওর সঙ্গে পড়তেন । 
লর্ড বেন্টিঙ্ক ও অকল্যান্ডের এ. ।উ. সি. কর্নেল জন বাইর্ণ- এর ভাই ওয়েলও তার 

সতীর্ঘ। কার্লাইলের প্রেমিকা ইউরেশীয় রূপসী কিটির জ্ঞাতিভাই উইলিয়ম 

কর্কপ্যাট্রিকও একই ক্লাসে পড়তেন । যোগেশচন্দ্র বাগল ডিরোজিও-র সহপাঠীরূপে 

জনৈক হরকুমার ঠাকুরের কথা বলেছেন । কিন্তু তার বিষয়ে এখনও পর্যস্ত কিছু জানা 

যায়নি। 

পরিশেষে ড্রামন্ডের চেহারা বিষয়ে একটা কথা বলা দরকার । তার প্রায় সব 

জীবনীকারেরা লিখেছেন যে তিনি ছিলেন 'কুঁজো'। কিন্তু পূর্বকথিত 'ওরিয়েন্টাল 
ম্যাগাজিন' পত্রিকায় এই বিষয়ে কিছু বলা হয়নি । বরং বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে 
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ড্রামন্ডের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, " 12110 ঞ0 0123110, 10) 00 ৬1207 01 ৮০০11) ৪ 

[1095176 ০0010101121)006 2170 10171110111 01110 ০)০5, 191011017)0170 ৮/85 11701061001 0116 

09). এখানে " ০1910, শব্দটি সন্দেহ জাগায়, কোনো কুব্জ দেহ প্রসঙ্গে একথা কি 

বলা যায়? তাছাড়া ড্রামন্ডের শিক্ষকজীবনের গোড়ায় ওয়ালেস যখন তাকে 

অভিনয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন, সেটা কি ত্র শারীরিক বিকৃতি সত্বেও ? 
আজ আর এর মীমাংসা সম্ভব নয়। ড্রামন্ডের কোনো প্রতিকৃতি যদি কখনো 

পাওয়া যায়, তাহ'লে এর উত্তর পাওয়া যাবে । তবে প্রতিকৃতি ছাড়াই ড্রামন্ড স্মরণীয় 
হয়ে থাকবেন আমাদের মনে । 
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কর্মজীবনের সুচনা ও কবিত্বের উন্মেষ 

মাত্র চোদ্দো বছর বয়েসে ডিরোজিওর শিক্ষাজীবন শেষ হয় । তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ 
না করে কেন এতো তাড়াতাড়ি কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন তা নিয়ে কেউ কেউ অনেক 
জল্পনা-কল্পনা করেছেন । নিজের শিক্ষার অপরিপর্ণতার কথা ভেবেই ডিরোজিও তার 
ভাইকে স্কটল্যান্ডে পাঠাবার ব্যাপারে এতো উৎসাহী ছিলেন৷ 'ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা' 
বিষয়ে তীর প্রবন্ধের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি । ছোটো ভাইয়ের মতো তিনিও 
কি বিদেশে যাবার কথা ভেবেছিলেন ? আমরা জানি না। তবে সেযুগের কলকাতায় 
অর্থাৎ 1823 ব্িষ্টাব্দ নাগাদ “হিন্দু কলেজ' ছাড়া উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ আর কোথায় 
ছিলো £ কিন্তু সেখানেও তিনি প্রবেশাধিকার পেতেন না । তবে নিজের চেষ্টায় এবং 
অসাধারণ ধীশক্তিতে তিনি বিপুল পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন । পরবর্তীকালে "হিন্দু 
কলেজে" শিক্ষকরূপে নিয়োগ তার প্রমাণ । 

তবে শিক্ষকতা দিয়ে ডিরোজিওর কর্মজীবন শুরু হয়নি । তিনি প্রথমে পিতার 
অফিস মেসার্স জেম্স স্কট আ্যান্ড কোম্পানিতে যোগদান করেন । আগেই বলা হয়েছে 
যে তার বাবা এখানকার চীফ গ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন । এডওয়র্ডস, যোগেশচন্দ্র বাগলের 
ধারণা, তিনি হয়তো চেয়েছিলেন নিজের দণ্ডরে পুত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে । কিন্তু এ 
কাজে বেশিদিন মন টিকলো না তীর । ম্যাজ-এর ভাষায়, 'পেগেসাস-এর পক্ষে 
আপিসের টুক বেমানান' ॥৷ দু-এক বছর পরে তিনি এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে 
ভাগলপুরের অন্তর্গত তারাপুর নীল দপ্তরে যোগদান করেন । এই প্রতিষ্ঠানটির মালিক 
ছিলেন আর্থার জনসন, সিনিয়র 0782-1847ঠি) ৷ তিনি সম্পর্কে ছিলেন ডিরোজিওর 
মামা এবং পিসে। হ্যাম্পশায়ার নিবাসী এই ভদ্রলোক ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করবার আগে রয়্যাল নেভিতে কাজ করতেন । তিনদিক দিয়ে ডিরোজিও পরিবারের 
সঙ্গে তার আত্মীয়তা ছিলো । প্রথমে তিনি ডিরোজিওর বড়ো পিসি মারিয়াকে বিবাহ 
করেন 1810 খ্রিষ্টাব্দে । আটবছর বাদে মারিয়ার মৃত্যু হ'লে তার ছোটোবোন ব্রিজেট- 
এর সঙ্গে আর্থারের বিয়ে হয় ৷ এছাড়া ডিরোজিওর মা সোফিয়া ছিলেন আর্থারের বোন । 
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নীল দপ্তরে ডিরোজিওর কাজ করবার অভিজ্ঞতা কীরকম আমরা জানি না। 

তবে এই ভাগলপুরে এসে তার রীতিমতো কাব্যচ্চা শুরু হয় । তার একটি কারণ 
মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ৷ টমাস এওওয়র্স-এর মতে, ডিরোজিও এখানে কোনো 

মহিলার প্রেমে পড়েন 12 এই ঘটনাও হয়তো কাব্যপ্রেরণা জুগিয়ে থাকবে । কিন্তু পূর্বোক্ত 

'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত জীবনীতে বেশ জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, 

'তার স্বভাবের একটি দিক উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি কখনো কোনো মেয়েকে ভালোবাসেননি | 
এ-ব্যাপারে তার অনুভূতি ঠান্ডা ছিলো । তার কবিতাবলির অগভীর পাঠক না হ'লে 
চোখে পড়বে যে "দ্য ফকির অব জজ্ঘীরার” নায়িকা নলিনীর প্রেমে না আছে উত্তাপ, 

না আছে আত্মবিশ্বাস, না আছে নারী প্রেমের কোমলতা" ॥ অবশ্য এই প্রসঙ্গে 
আমাদের হাতে এমন কোনো তথ্য আসেনি যে কোনো একটি মতকে উড়িয়ে দেওয়া 
যায় । তবে ডিরোজিওর নারীচিত্রণ সার্থক হয়নি বলে তিনি কখনো প্রেমে পড়েননি, 
তত্বগতভাবে এই সিদ্ধান্ত আকস্মিক ৷ কিন্তু প্রেমের কবিতা ডিরোজিও অনেক 
লিখেছেন (দ্র 24৫21, 47176 7462212064 14177151761” ) 

ডিরোজিওর কবিতারচনায় প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট'-এর 
সম্পাদক ডক্টর জন গ্র্যান্ট । মনে হয় 1825 খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ডিরোজিও 
এই পত্রিকায় প্রথম কবিতা পাঠাতে শুরু করেন । পল্লব সেনগুপ্ত তার গ্রন্থে নিম্নলিখিত 
চিঠিটি পুনমুদ্রিত করেছেন এবং ক্রটির তারিখ ৪8 জানুয়ারি 1825 খ্রিষ্টাব্দ 2 

1০ 

17761601107 9111776 [77008 0876116, 

বি 0011০78 0718713] 5501585 হাত ৪ ০এ. 5৩7৮1০৬, 10 সাও 0 আয 
ঘ। 0 [9০115 ০01). 51708001106 ০ 8০০০108] 9০) ৯1] 1081 01৩) [ি0া 

০] ৮৪৫৪৪) 5০৮2], 

[07৬ বা £ 

'জুভেনিস' হ'লো ডিরোজিওর ছদ্মনাম । এরপর থেকে ডিরোজিও 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট” 
এর নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠেন । তার জীবনকালে দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল । 
প্রথমটির শিরোনাম 'পোয়েমস' প্রকাশিত হয় মে 1827 খ্রিষ্টাব্দে দ্রে পরিশিষ্ট)। 
ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত এবং বিক্রেতারূপে নাম আছে মেসার্স এস. স্মিথ আ্যান্ড 
কোং, হরকরা লাইব্রেরি । একশো ছাপ্লাল্ন পৃষ্ঠার এই সংগ্রহে সাতচলিশটি কবিতা 
আছে । শেষ চার পৃষ্ঠায় কবিকৃত টীকা সংযোজিত । বইটি ড. জন গ্রযান্টকে উৎসর্গিত। 
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্র্যান্ট তাকে নাকি বলেছিলেন যে বইটি তাকে উৎসর্গ না করে প্রভাবশালী কাউকে 

করতে । কিন্তু ডিরোজিও সেকথা শোনেননি । 

ভূমিকাতে কবি বলেছেন, * 3077, 2100 ০0100010101 1019, 070 21 1170 2£0 

01610170007, 100 %010101105 10 01650101 111750]1 05 9 ০17010910 10117900110 [9000 ১ 

সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানিয়েছেন যে তিনি পুরো সময়ের কবি নন । অন্য কাজের ফাকে 

ফীকে কাব্যরচচা করে থাকেন। 

পরের বছর প্রকাশিত হয় "দ্য ফকির অব জজ্ঘীরা, এ মেট্রিকাল টেল; ত্যান্ড 

আদার পোয়েমস' (1828 খি)। প্রকাশক স্যামুয়েল ম্মিথ আ্যান্ড কোং হরকরা 

লাইব্রেরি । মুদ্রক, পি. এস. ডি' রোজারিও, আমহাস্টি জূ্রীট ।* কাব্যগ্রচ্থটি উৎসগগ করা 

হয়েছে হোরেস হেম্যান উইলসনকে _ ডিরোজিওর জীবনে এঁর প্রভাব বিষয়ে পরে 

আমরা জানতে পারবো । 213 পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি দুভাগে বিভক্ত । "দ্য ফকির অব 

জঙ্ঘীরা' নামক দুই সর্গের কাহিনীকাব্যের পৃষ্ঠা সংখ্যা 118 এবং টীকা নিয়ে 139 

পৃষ্ঠা । পরের অংশটির নাম বিবিধ কবিতা (৬15০01127709431077$ ) | এই পর্যায়ে 

এগোরোটি সনেট সহ একুশটি কবিতা গ্রন্থিত । 

পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থ দুটি ছাড়া ডিরোজিওর বসু কবিতা অধুনালুপ্ত পত্রপত্রিকায় 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । ম্যাজ যখন গত শতকের শেষে ডিরোজিও বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ 

করছিলেন, তখন টমাস এডওয়র্ডস 30 ডিসেম্বর 189 খিষ্টাব্দে লেখা একটি চিঠিতে 

জানান কবির অগ্রন্থিত রচনার জনা 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট", 'দ্য ক্যালকাটা গেজেট', "দ্য 

লিটারারি গেজেট" "দ্য ক্যালকাটা ম্যাগাজিন", "দ্য ওরিয়েন্টাল কোয়ার্টালি ম্যাগাজিন", 

'দ্য ওরিয়েন্টাল হেরান্ড', "দ্য লিটারারি গ্রীনার' প্রভৃতির পুরানো সংখ্যা অনুসন্ধান 
করতে । একশো বছর আগেই পত্রিকাগুলি দুষ্প্রাপ্য ছিলো, সুতারাং আর কোনোদিন 
সেগুলি সংগ্রহ করা যাবে কিনা সন্দেহ । এডওয়ডস লিখেছেন যে ডিরোজিওর মৃত্যুর 

পরে তার বোন এমিলিয়া একটি জীবনচরিত লেখার সংকল্প করেন। কিন্তু সেই 

পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলে ডিরোজিওর কাগজপত্র ডি. এল. রিচার্ডসনের কাছে চ'লে 

ঘায়। : রিচার্ডসনের 5০1০095 1011 1/69711151 10915 (1840)- এ ডিরোজিওর 

* পদ্য ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এর পর্বোলিখিত ডিরোজিও বিষয়ক রচনায় বলা হয়েছে £ 17111 
[01191] ০০,100 1001 0171 [শোটাযা]19৫ 1:15 [টো)0া ৮০1000, 001 8400 211011)01 80101110005 

[০0]া) ো0111100 11761721267 ০0/42/6672" (00-০1-7040). এই উক্তি থেকে মনে হতে পারে 

যে ডিরোজিওর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দ্য পোয়েমস'-এর নতুন সংস্করণে "দ্য ফকির অব জজ্ঘীরা' সংযোজিত 

টান ৷ বস্তুত এই দুইটি গ্রন্থ ভিন্ন । তাছাড়া তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের পুনর্মদ্রণের কোনো হদিশ আমি 
পাহ শি। 
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তিনটি কবিতা স্থান পেয়েছে । সেগুলি হলো 45) 00870) 1 11 01) 08 01 61079 

0951, '901017019 (9 110 910100100$ 11110 11117011 0:01100 এবং 0৫০7 (70থা) (10 

701510) 0117815) | ডিরোজিও প্রসঙ্গে লেখা আছে “৮০০15 05 হা) 6891 [010100, 

যেমন কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে, ৭2০) 0১ 8 1717007, 

ইংরেজি কবিতার ভারতীয় পাঠকের সঙ্গে নতুন করে ডিরোজিওকে পরিচিত 

করাবার চেষ্টা করেন অওয়েন আরাটুন (9৬/০7/1907) । ডিরোজিওর মৃত্যুর চলিশ 

বছর পরে তিনি সংকলন করেন 716 /৮০৮/০41 0076 01 11677) 1,015 0:৮৫ 

1)670280 ৮1% এ7767700 ০/ (17০ ৫///০/. প্রকাশক উরু. নিউম্যান আযান্ড কো, 

3 ড্যালহৌসি স্কোয়ার, 1871 (?).* "দ্য ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন" এ প্রকাশিত পূর্বোক্ত 
ডিরোজিও জীবনী সংক্ষিপ্ত আকারে ভূমিকা হিসেবে সংযোজিত । উৎসর্গপত্রে লেখা 
আছে £ 

[0110 1761001% 

০91 01)০ ০০৫ 

11/00/৮100 

1810 8 15801108111 00810001158 13055 ১০1৮০] 

1170 10110/1108 79£65 ৪16 1717051 811501)011916]% 11750711100 

এই কাব্যসংকলনে '্য ফকির অব জঙ্ঘীরা' ব্যতীত আরো একষট্িটি কবিতা আছে। 

ইতিপূর্বে অগ্রন্থিত কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য "সিস্টার ইন ল' কবিতাটি, যা সত্যেন্দ্রনাথ 

দর্ত পরে বাংলায় রূপাস্ভর করেন। 

আরাটুনের সংকলনের পয়তিরিশ বছর পরে ক্রিশ্চিয়ান বেরিয়াল বোর্ডের 

সম্পাদক বি. বি. সাহ 1907 খ্রিষ্টাব্দ সম্পাদন করেন 7 7০94/104/170715 01 

11677) 1,015 11514771)670210 . আখ্যাপত্রে আছে প্রথম খন্ড | মনে হয় আরো খন্ড 

বের করবার পরিকল্পনা ছিলো । ম্যাজ-এর ডিরোজিও বিষয়ক বক্ততাটি সংক্ষেপে 

ভূমিকারপে মুদ্রিত । মুদ্রণসংখ্যা দেওয়া আছে এক হাজার কপি । কোনো কবিতার 

* এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটির আমি যতোদুর জানি কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটিমাত্র কপি আছে । 
কিন্তু দুখের বিষয়ে আখ্যাপত্র ছেঁড়া থাকায় ত্র অংশটুকু হাতের লেখায় । সম্পাদকের নাম আছে 
£১.:8070101, যদিও এডওয়ডস, ম্যাজ প্রমুখ প্রদত্ত নাম ও বানান হলো (0৯ো। /৯1 8100). 

প্রকাশকাল হস্তলিপিতে আছে 1871, ম্যাজ-এর মতে হবে 1872 খ্রিষ্টাব্দ । প্রসঙ্গত বলা যেতে 
পারে যে ম্যাজ 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে দীর্ঘকাল চাকরি করেছেন । তথ্যের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত 
খুঁতখুতে ছিলেন | যাই হোক, কাবাসংকলনটি উৎসর্গিত হয় 1801/৮41007-কে | শেষ বানানটি 

ম্যাজ অনুযায়ী । 
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বইয়ের পক্ষে বেশিই বলতে হয় _ আমার ধারণা ম্যাজ-এর পুস্তিকা প্রকাশের পর 

থেকে ডিরোজিওর কবিতা বিষয়ে সাধারণ পাঠকের মনে নতুন করে আগ্রহের সুচনা 
হয়। ভূমিকায় বি. বি. সাহ লেখেন £ 

]115 11179-016 ০25 51110610100 1951 6111017 011) 0210 [9১175 ৮/৪5 [00101151790 
509 11 985 10611 11781 8176৮/ 0176 ৮/০২]]0 [70001 2 1017/-0]1-৬/21)1. 

1 ৮০10 06 11671 009 17100551016 19 71000%০া ৪]] [)010710'5 ৮ 5০5 ৮17101) ঢা 
5০811গ্রে ০0 11100£11110116/5102[)০1 811010০109010815 01611)1% 9০৪5 ৪০.] ০৪ 169৬ 
1১0০৬ ঠ1 10 419৮/ 8112)0101)1011)0 [80111911116 00০5 পো)1 ০0110010107 00171811715 5০৬৪] 

[০০115 7701 19 0৩ (00070 1) [106 1951 [00101151100 6৫11107. 

্রন্থটিতে কবিতার সংখ্যা আটষট্রি এবং এগুলি দুই পর্বে বিভক্ত । প্রথম পর্যায়ের নাম 
'৬1150011207908700115" অর্থাৎ বিবিধ কবিতা এবং 01100011510 ৮০০175" অর্থাৎ 

অপ্রকাশিত কবিতাবলি। অগ্রন্থিত কবিতাগুলি 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট' থেকে সংগৃহীত 
এবং কয়েকটি কবিতা ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে পত্রিকায় মুদ্রিত হয় । গ্রন্থে অপ্রকাশিত 
পর্যায়ে আছে :007) 07০01170701 ১811907 / [)12/719110 500116”, “01110 121101)0 

0701) 11151১19171260-,% 1009812017017,14 [00090109190 তাছাড়া সুচিপত্রে নেই, 

এমন একটি সনেটও আছে, 401) 11)6 77193010109 01 88007” | 

1923 খ্রষ্টান্পে অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় এফ. বি. 
ব্াডলি- বার্ট-এর পরিচিতিসহ £০০7 01 11677) 1,0%15 7/7৮712) 1)6702710 4 

/0/8০9116747419-17107/0911980থিষ্টাব্দে আর. কে. দাশগুপ্তর মুখবন্ধা সহ গ্রন্থটি 

একই প্রকাশভবন থেকে পুণমুদ্রিত হয়েছে । 'দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরা' সহ বইটির 
কবিতা সংখ্যা ছেষট্ি। ব্র্যাডলি-বার্-এর সংকলনরীতি কিন্টিং অভিনব । যেমন 
বহক্ষেত্রে তিনি কবিপ্রদত্ত টীকাগুলি বর্জন করেছেন । ফলে বহক্ষেত্রে অর্থবিভ্রাট হয় । 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে । দ্বিতীয় সর্গের পণ্ম পরিচ্ছেদের নাম 11701500170 
09101)6 91011511001, এই 90511” বা শ্বশান বিষয়ে ডিরোজিওর দীর্ঘ মন্তব্য আছে। 

তিনি কী ক'রে তার এক ছাত্রের কাছ থেকে বেতালের গল্পের সঙ্গে পরিচিত হন তার 
বিবরণ তিনি দিয়েছেন । কিন্তু লিপ্যন্তরের দরুন '388$1৮" যে শ্মশান অনেক সময়ে 
তা উপলব্দি হয় না। অনেকে সে ভুলও করেছেন। 

* ই. উন ম্যাজ-এর মন্তব্য সহ এই কবিতাটির প্রতিলিপি পরিশিষ্ট মুদ্রিত হয়েছে । সেখানে 
কবিতাটির শিরোনাম "০ 1৮9 [1070 0) 105 ঢা।18£0, আমরা আরো জানতে পারি যে 
কাঁবতাটি ডিরোজিওর বন্ধু এবং সহপাঠী উইলিয়াম ককপ্যাটিক-এর বিবাহ উপলক্ষে রচিত হয় 21 
নভেম্বর, 1827 খ্রিষ্টাব্দে । 
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তাছাড়া কবিপ্রদত্ত টীকা শুধু অর্থোদ্ধারের জন্য জরুরি নয়, অনেক সময়ে তা 

কবিস্বভাবকে প্রতিফলিত করে । এই প্রসঙ্গে ডিরোজিওর একটি মন্তব্যের প্রতি 
পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । 

'দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরা'র দ্বিতীয় সর্গের সপ্তম পরিচ্ছেদের সূচনায় এই দুটি লাইন 
আছে £ 

1301170৮210) 5 ৮/10]1 90110 ০6৩, 

(0170 5৬/ঞরারা)]:01011110 01)0 1101) 0910 [০85. 

বইটি যখন যন্ত্স্থ, ডিরোজিওর মনে হ'লো লাইন দুটি পার্কার-এর প্রতিধ্বনি । হেনরি 

মেরেডিথ পাকার (1796?-1868 খ্রি) পেশায় সরকারি কর্মচারী হলেও তার আসল 

পরিচয় অন্য । তিনি ছিলেন একই সঙ্গে কবি, অভিনেতা, বাগ্ী এবং বেহালাবাদক | 
বার্নাড উইক্লিফ ছদ্মনামে তিনি লিখতেন । স্বনামে প্রকাশিত হয় 7176 /974/4/ ০ 
11721707121) 2712 01/167 /2061715. এছাড়া তিনি আরো দুটি গ্রন্থের প্রণেতা | বয়েসের 

ব্যবধান সত্বেও ডিরোজিও এবং পার্কার পরস্পরের গুণগ্রাহী ছিলেন । ডিরোজিও 
পূর্বোক্ত টীকায় লেখেন £ 

শাগ্রেত 2০ 1৮৮০ 11705, 70001) 1106 10050, 1711. 1১010065৬০9 70680111101] [5১০]া) 11076 

1)901001 |]া]]0112111”, 0811 001101700 08550011009 0481) (110 70655, 1001016 1 177806 

1116 1)5০০9৮গা, 119০৬ পো, 1] 0) 58115100111 [0015015৯510 1180 0001) 17 100 1091))। 

011680718 8100 ৮/11116 [00101 ৮2150, ৮৮11] 17000108160 [6 ৬1001810510, 1 19৬০ 

011গো। 507)01 0011 111005 ৬৮110) 11185010017 [া 400101৮5170) 021 নুএএ]া] 110, 

1৬101001৮25 0০০০1৮117 া)০ 01 1001 2170 11050 51101110119 51181501170 1810 01 

[12179 11781 179৬০ 10007) 5০ 891170 01, 11 (07 070 [901 ৪০০৮০ 518164. 1৮]1-1১811505 

10705 216 : 

111] 07০৮ 00৮/ 01100111108 হো! 00101 45 ৮০০ 

৩৯/এ্াা। ০0105101115 10014 170 ৮41] 0810 1155. 

ব্র্যাউলি-বার্ট-এর অনুসৃত আরেকটি নীতিও হয়তো রক্ষণশীল সম্পাদকেরা সমর্থন 

করবেন না । কবিতার সূচনায় কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তিনি নির্মমভাবে বর্জন করেছেন । 

প্রসঙ্গত “706 09100) ৬5০1, 44৯07 117৮1121101), 43017110797 প্রভৃতি কবিতাগুলির 

উল্লেখ করা যায়। 

ডিরোজিওর আরেকটি ছোটো কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হয় 197? খ্রিষ্টাব্দে 
'রাইটসি ওয়াকশপ' থেকে । কবিতার নির্বাচন পি. লাল কৃত এবং ডিরোজিওর কবিতা 

বিষয়ে আলোচনা সি. পল ভার্গিজ-এর ৷ এছাড়া সুশোভন সরকারের 'ইয়ং বেঙ্গল ও 

ডিরোজিও' সম্পকিতি লেখাটি এতে পুনমুদ্রিত রয়েছে 
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ডিরোজিওকে সেযুগে বলা হ'তো "ভারতের বায়রন'। বলা বাহুল্য এই 
প্রতিতুলনা সেকালের একটা রীতি ছিলো । কিন্ত্ত কবিরূপে ডিরোজিওর মূল্যায়ন 
কীরকম হতো ? প্রসঙ্গত মনে রাখ৷ দরকার যে ডিরোজিও ভারতীয়দের মধ্যে 

ইংরেজিতে কবিতারচনায় শুধু পথিকৃৎ ছিলেন তাই নয়, এ-ব্যাপারে তিনি 
অনন্য । উনিশ শতকে অন্য যে সব দেশীয় কবি ইংরেজিতে লিখেছেন, তীদের 
কারোরই মাতৃভাষা ইংরেজি নয়। কেউ কেউ আবার রচনার ক্ষেতে দ্বিভাষী 
ছিলেন । যেমন কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই লিখতেন । 

মধুসদন শুরু করেছিলেন ইংরেজিতে, ফিরে গেলেন বালোয় । তরু দত্ত, অরু দর্ত 

প্রমুখ কখনও বাংলাতে না লিখলেও তীর জানতেন যে ইংরেজি তাদের অর্জিত 
ভাষা । ডিরোজিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম । তিনি একাভ্তভাবেই ইংরেজিভাষী। 

তার ভারতীয় সারূপ্য নিয়ে কারো মনে কোনো সংশয় নেই, কিন্তু তিনি কবি 
যশোপ্রার্থী ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের আঙিনায়। দুঃখের বিষয় এখানে তার 
প্রধান পরিচয় 'ইউরেশীয় কবি * রূপে । এদেশেও তার কবিতা-বিচারে এক 

ধরণের অস্থিরতা লক্ষ করি৷ সমসাময়িক কালে কেউ কেউ তাকে বলেছেন 

'অসাধারণ প্রতিভাবান", 'ইংরেজিভাষার অমর কবিদের পাশে ঠাই পাবার যোগ্য" 
আবার কারো কারো ধারণা তিনি হলেন 'বায়রন-মুর-এর অক্ষম অনুকারক'। 

অনেক সময়ে দন্দটা গিয়ে দাড়াতো ইংরেজ বনাম ইউরেশীয় সমালোচকের । 

ডিরোজিওর কবিতা নিয়ে সেযুগে কীরকম বিতর্ক হতো তার কিছু কিছু নমুনা 

পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে (দ্র পরিশিষ্ট ৪) । কবির কোনো হিতৈষী তার কাব্যগ্রন্থ জেমস 
সি বাকিংহামকে পাঠিয়েছিলেন । তীর সম্পাদিত 'ওবিয়েন্টাল হেরান্ড'-এ জুলাই, 
1829 হি) ডিরোজিওর কাব্যের দীর্ঘ সমালোচনা বেরোয় । মনে হয় এটি স্বয়ং বাকিংহাম 
কৃত। প্রসঙ্গত সমালোচক বলেন, কবিরূপে "76 1এ [1001 10 1০, 2170 [1016 

[011700)9 10 001০), ০101০ 106 ০) 110]70 (0 [00006 2. [১0৩া। 0 11101010611 

০০০61197700" (পরিশিষ্ট ড্র) । 

সবচেয়ে বিরূপ মন্তব্য ছিলো 'দ্য ফকির অব জাঙ্ঘীরা' প্রসঙ্গে । কাব্যটির বিষয়ে 
সমালোচকের ধারণা 

1175 8160£611)0 01707 1110 50811760874 ০3178 2021)1 [7009001] 01 1,074 130%0175 
[১০1০ 70171217095 01109৬০8190 [0100017 870 190 11166 11)০ ০7.22/:0781601711121107 01 
116 ৮০151 735101710 51510, %/111) ৬1001) ৮০178৬০0৩৩1) ০0৬৩70০০৭17 107), 
০0711... 
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তিনি আরো বলেন যে, 

11112170152) 01/72/5270 15 ৪ টা 50786 1177681]5 0050০8800 [0] 1110 €07$81] 

॥1701702] 01101111011)6 “৬০11০401010 0106170745521), 10115 1809 19৮০, 01001), 

1 05 “৮৮এ্া) 2170 ৮110, 814 0৮/০-1০(20100, 85 017৮ 01 1.1. 1.5 0%18110 08175015, 

৮/1005০ 001 05011091101) 15 (9 10155 0170 000, 

ডিরোজিও বিষয়ে যখন নতুন করে পুনমুল্যায়ন শুরু হলো, তখন প্রধানত তার 
শিক্ষক, সংস্কারক এবং সাংবাদিক রূপই গুরুত্ব পেলো । এমন কি তীকে 'ইন্ডো- 
আযাঙলিয়ান কবিতা'র আদিরূপে গণা করা হলেও সমালোচকেরা সাধারণত তার 

গ্রতিহাসিক গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে থাকেন । এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম যশবীর 
জৈন-এর 1/16 0০19%1017709//161 : 11077) ৮১০7০210 পুস্তিকাটি । ডিরোজিওকে 

ডিরোজিও । তিনি মন্তব্য করেছেন, 

এটা শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে যে কবিরূপে ডিরোজিওর মূল্যায়ন কোনো ত্রতিহাসিক অথবা 
রাজনৈতিক বিচারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা উচিত হবে না; কবিত্বের বিচার তার নিজস্ব উৎকর্ষের 

ওপর নিভির করে।€ 

ভিত্তিতে ডিরোজিওর কবিতা-মূল্যায়নের । তিনি কবি সম্পকে অনেক প্রচলিত 
কিংবদত্তিরও অবসান ঘটিয়েছেন । যেমন বেশ কিছু পাঠকের ধারণা ডিরোজিও 
প্রধানত দেশপ্রেমের কবিতা এবং কাহিনীকাব্য লিখেছেন ! কিন্তু আরো বহ্ বিষয় 
যেমন নিসর্গ, মৃত্যু, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল । শ্রীমতী জৈন- 

এর মতে ডিরোজিওর এরতিহ্যচেতনা যেমন গতীর ছিলো, তেমনি ছিলো তার 

বিশ্ববীক্ষা। তবে তার কবিতা বিষয়ে তিনি একটি কৌতৃহলোদ্দীপক মন্তব্য 

করেছেন । আমরা জানি ্ ডিরোজিও ফরাসি বিপ্রবে উৎসাহী ছিলেন । কিন্তু তার 

কোনো কবিতায় এর উল্লেখ নেই । ফ্রান্সের চেয়ে প্রাচীন গ্রীস তাকে অনেক বেশি 
অনুপ্রাণিত করেছিল ; 

1115, 210০৮ গে, 9]]]015178111811)76)001)1 টো 01170 7051 111]0)121)11৮01811101015 1784 

[8৮গো। 191306 1] [010০-17% 1007 07100 15 10 11101710170] [২6৬01011107 (1789- 

1794) 11107075170 67111 10610101706 19 1117) [96071050০05 

ডিরোজিওর সব কবিতা সংগৃহীত হলে এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে মন্তব্য করা 
যেতো । 
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ডিরোজিওর কবিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন সি. পল ভার্গিজ । 

তাঁর ধারণা ডিরোজিওর মধ্যে ভারতীয় শ্রতিহ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার আদর্শ 
সংশ্রেষণ হয় নি। এর কারণ £ 

[০1125 11015 ৮85 01051191010 17 110 ]01তাগ্রো 0110]]08 10001 [01607308000 2৭ 2ঠা। 

/১11210-114127) 1110 000] 204 101715011 1010 এ 1]1া0ায) 10 00]1ঘ2] [000111715 

[10111 |) 11019 110 থা] চ17171870+ 

অবশ্য ডিরোজিওর জীবনযাত্রা এবং কর্মধারা থেকে প্রমাণ করা মুশকিল যে তিনি 

এরকম 'অমূল তরু' ছিলেন । 
পরিশেষে আমাদের জানতে আগ্রহ বাংলা কবিতায় ডিরোজিওর প্রভাব 

কতটুকু ? দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কবিতার অনুবাদ করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ 

ডিরোজিওর নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তার প্রমাণ পাই 'ভাইফৌটা' গল্পে । কিন্তু 

ডিরোজিও কবিতার সঙ্গে তার পরিচয় কতটা ঘনিষ্ঠ ছিলো, সে-বিষয়ে কোনো তথ্য 

নেই । মাইকেল মধুসুদন দত্ত কি তার কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ? তিনি যখন 
প্রথম ইংরেজিতে কবিতারচনা শুরু করেন, তখন তার অন্যতম পূর্বসূরি ছিলেন 
ডিরোজিও । তাছাড়া হিন্দু কলেজে ভর্তি হবার পর তিনি নিশ্চয় ডিরোজিওর কথা 
অনেক শুনে থাকবেন । তার সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু তো ডিরোজিওর অনুরাগীই 
ছিলেন বলা চলে । তাছাড়া ইয়ং বেঙ্গল দলের রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে 
তার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিলো । ডিরোজিয়ানদের পরিচালিত 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটরেই" তার 
প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়” কিন্তু মধুসুদনের পত্রাবলিতে ডিরোজিওর কবিতাবলির 
কোনো উল্লেখ নেই । সুশীলকুমার দে-র মতে, 

রঙ্গালয়ের মত মধুসুদনেরও উপাধ্যানকাব্য লেখা যে স্বাভাবিক ছিল, তাহা তাহার প্রথম 
ইংরেজী রচনা [,০08001551,4% কাকে দেখা যায়। ইহার প্রত্যক্ষ আদর্শ ছিল তৎকালীন 
হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর 7০2 911307)008 (1828) 110 

এটা হয়তো অনুমান । অন্তত মধুসূদনের নিজের কোনো স্বীকৃতি নেই । এমন কি ইয়ং 
বেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যদের ডিরোজিওর কবিতা বিষয়ে কী ধারণা ছিলো সে সম্পর্কেও 
আমরা বিশেষ কিছুই জানি না । রঙ্গলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিরা এই কবিকে 
কী চোখে দেখতেন, সেই কৌতুহল নিরসন আজ আর সম্ভব নয়। 
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উল্লেখপঞ্জি 
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[055655 710011101 1116 ৬2101), [01 100 90110010010] [190 10001610655 91 ৮4) ৎ 169৬০, 

"ঝড়ের পাধি £ কবি ডিরোজিও', ড. পল্লব সেনগুণ্ু, কলকাতা, 1982, ৮54 

৫৮845. 1] [),7) 186 

115 091975211550047157 :1127761)870510, 18570 1811, 1৮৮7৫ 1৮০৮০ 1০০৮/7৮5 6, 101071৬0511 

০741550ত, 1981, ১59. মূল উদ্ধাতি হলো £ 

7) 006 191 01500061125 06 80000100101 আ9 ৪5505৫00200 10010700 85 এ [৯০০1 5170]0 
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70515 11277) 1727229, 561৩016 05 0 18), 01085 0৮ 0. 1১880] ৬ 01101765৩, 081000118, 1972, 

[বাটি 

'মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিত', যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ সংস্করণ, 7১. 476. 

"বাংলা মহাকাব্য ও মধুসূদন", 'নানা শিবন্ধ' সুশীলকুষার দে, কলকাতা, 1954, 7. 240. 



শিক্ষক ও সাংবাদিক 

ডিরোজিও ভাগলপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন প্রধানত 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট'_ 
এর সম্পাদক ডক্টর গ্র্যান্টের সহায়তায় । আমরা আগেই দেখেছি যে ডিরোজিওর 
কবিরূপে প্রতিষ্ঠাতেও তীর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিলো । গ্র্যান্ট ডিরোজিওর পরম হিতৈষী 
ছিলেন । তার বিষয়ে বলা হয় যে, 70 10900 0০ 04010 01190109210 ?01)1113 

210 [01109/০0 15 102150.1 গ্রাযান্টের সঙ্গে ডিরোজিওর নিয়মিত পত্রালাপ ছিলো ! 
দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত সেই সব চিঠির একটিও উদ্ধার করা যায়নি । তারই সুত্রে 
সম্ভবত ডিরোজিও হিন্দু কলেজের পরিদর্শক বিখ্যাত সংস্কৃতবিদ ডক্টর হোরেস হেম্যান 
উইলসন (1786 -1860 ) -এর সঙ্গে পরিচিত হন। 

182 খ্রিষ্টাব্দে ডিরোজিও কলকাতায় দুটি চাকরি পেয়েছিলেন । প্রথমটি হ'লো 
'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট'-এর সহ সম্পাদককের পদ এবং দ্বিতীয়টি হিন্দু কলেজের তেন্য 
নাম আঙলো ইন্ডিয়ান কলেজ) * শিক্ষকতা । ম্যাজের জীবনীতে আছে যে ডিরোজিও 
1826 খিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে পত্রিকার কাজে যোগ দেন এবং ত্র বছরেরই নভেম্বর 
মা্গে তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ।2 কিন্তু যোগেশচন্দ্র বাগলের ধারণা 
যে দুটো চাকরিই তিনি বেশ কিছুদিন একসঙ্গে করেছিলেন । তার এরকম মনে হবার 
কারণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন £ 

ডিরোজিও যে প্রথমে সহ-সম্পাদক ও শিক্ষক উভয় কর্মেই বেতনভোগী রূপে ব্যাপত ছিলেন, 
তাহার একটি পরোক্ষ প্রমাণ আমি এইরূপ পাইয়াছি £ একই কাজে দুইটি কাজে লিপ্ত হওয়ায় 
কোন না কোনটিতে বেতন কিছু কম হইতে পারে । হিন্দু কলেজের হাতে _লেখা কার্যবিবরণীর 
মধ্যে 1827, জানুয়ারিতে প্রদত্ত বেতনসহ শিক্ষকদের তালিকায় চৌদ্দজন শিক্ষকের নাম 
দেখি। ইহাদের মধ্যে ডিরোজিও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন চতুর্থ 
শিক্ষক । তৃতীয় এবং পঞ্চম শিক্ষকের মাসিক বেতন দেওয়া হইয়াছে 150 টাকা করিয়া । 

+ রাজনারায়ণ বসুর মতে, 'এই সময়ে হিন্পু কলেজকে তিন নামে ডাকা হইত, হিন্দু কলেজ, আযাংলো ইন্ডিয়ান কলেজ ও মহাবিদ্যালয় । উহাতে বাংল! ইংরাজী পারসী পড়া হইত' বলিয়া উহার এক নাম আ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলেজ হিন্দু হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত', শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, পৌষ 1763,প্ €)। 
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কিনতু চতুর্থ শিক্ষক ডিরোজিও-র মাসিক বেতন পাইতেছি 100টাকা | ডিরোজিও-র বেতন 

পন্যম শিক্ষকের চেয়ে কম হইবার আর এক কারণ অনুমান করা যায়। পন্যম শিক্ষক হয়তো 

আগে হইতেই কর্ম করিতে করিতে বেতন বৃদ্ধি হেতু উক্ত পরিমাণ মাহিনায় পৌঁ
ছেন ।' 

অবশ্য প্রাপ্য মাইনের চেয়ে কম টাকা নানা কারণেই অনেকে পেতে পারেন । যেশ্নন 

অগ্রিম অথবা ছুটি পাওনা না থাকলে ইত্যাদি । ম্যাজ এবং ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিনের' 

লেখক অবশ্য লিখেছেন যে ডিরোজিওর মাইনে ছিলো দেড়শো টাকা । 

আধুনিক গবেষকেরা একমত যে ডিরোজিও 1829 খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে 

যোগ দেন। কিন্তু কোন্ মাসে ? ম্যাজের মতের কথা আগেই বলা হয়েছে। 

যোগেশচন্দ্রের ধারণা হ'লো | মে। তীর অনুমানের ভিত্তি হলো নীচের সংবাদটি । 

13 মে 1826 1] চ্যেষ্ট 1233 

হিন্দুকলেজ । _ আমরা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি যে পটলডাঙ্গার পাঠশালা ঘর প্রস্তুত হইলে 
হিন্দুকালেজ ত্র ঘরে আসিবেক এক্ষণে আহ্রাদপূরর্বক প্রকাশ করিতেছি যে 20 বৈশাখ সোমবার 

সংস্কৃত পাঠশালা ও হিন্দুকলেজ বিদ্যালয় এ বটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে । . 
ইত্রাজী পাঠশালায় ডিয়ারম্যান নামক এক জন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই জন 

নৃতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এক্ষণে প্রায় 25 জন ছাত্র আছে শুনিতে পাই যে আরো 
এক শত ছাত্র হইবেক আর তদনুসারে ইংরাজী শিক্ষক ও পন্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হইতে 
পারিবেক ৷ 

পূর্বোক্ত সংবাদ থেকে এটা স্পষ্ট নয় যে ডিরোজিও ] মে-তেই যোগদান করেন । 

তাছাড়া নিয়োগপত্র পাওয়া এবং কাজে যোগ দেবার মধ্যে অনেক সময়ে ব্যবধান 

থাকে । তবে ডিরোজিও মে অথবা নভেম্বরে যোগ দেন কিনা সেটা তেমন জরুরি নয়, 

কিন্তু তিনি দুটো পদে একই সঙ্গে বৃত ছিলেন কিনা তা জানতে ইচ্ছে করে । কেননা 

তাহ'লে বোঝা যাবে, ডিরোজিও পড়ানোর কাজটা বেছে নিয়েছিলেন এবং এই 

সিদ্ধান্তের গুরুত্ব কি সেদিনের কিশোর কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ? হিন্দু 
সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ডিরোজিওর আসবার সুযোগ হয় ছাত্রদের মাধ্যমে 

এবং এই সূত্রেই তিনি উপলক্ষ হন রক্ষণশীলতা বনাম প্রগতিবাদের সংঘর্ষে । শিক্ষায় 
পাশ্চাত্যপন্থী এবং প্রাচ্যবাদীদের দ্বন্বেরও প্রধান ক্ষেত্র ছিলো হিন্দু কলেজ । টমাস 

ব্যাবিংটন মেকলের (1800-59) গ্রতিহাসিক শিক্ষাবিষয়ক মিনিটের (1835 ) অন্তত 

এক দশক আগেই পূর্বোক্ত মহাবিদ্যালয়ে এ বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল । ভাষার 

প্রশ্নের কথাই ধরা যাক। হিন্দু কলেজের গোড়ার দিকের শিয়মাবলিতে ছিলো 'সন্রান্ত 

হিন্দুদের ইংরেজি এবং ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে' । ভারতীয় 
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ভাষার মধ্যে ছিলো ফারশি, সংস্কৃত এবং বাংলা । যদিও ইংরেজিই ছিলো উচ্চস্তরে 

শিক্ষার মাধ্যম, কিন্তু বিদ্যালয়ে, আট বছরের আগে ইংরেজি শেখানো হতো না। 
হিন্দু কলেজে সংস্কৃত শিক্ষাদান পরে বন্ধ হয়ে যায় । ফারশি শেখানো অপ্রচলিত 

হয় 1841 খ্রিষ্টাব্দে থেকে ।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 1838 খ্রিষ্টাব্দ থেকে আদালতের 

ভাষা রূপে ফারশি রহিত হয় । সালাহউদ্দীন আহমেদ-এর বইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য পাই । তিনি লিখেছেন যে 1835 খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার 6.945 
জন অধিবাসী তৎকালীন বড়োলাট লর্ড বেন্টিষ্ককে এই মর্মে ম্মারকপত্র দেন যে 

আদালতের ভাষা হিসেবে ইংরেজিকেও স্বীকৃতি দিতে হবে । এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে 
হিন্দু কলেজের কর্মকর্তা, ছাত্র ও অভিভাবকেরাও ছিলেন । তারা অবশ্য ফারশি ভাষা 
একেবারে তুলে দেবার কথা বলেননি, কিন্তু ফারশির সঙ্গে ইংরেজির সমমর্যাদা দাবি 

করেন ।$ 

সুতরাং মেকলে যে শিক্ষানীতির জন্য নন্দিত এবং নিন্দিত তার ভিত্তি অনেক 

আগেই তৈরি হচ্ছিলো । শাসকের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে শাসিতের স্বার্থ সেদিন এক জায়গায় 

মিলিত হয়েছিল বলে মেকলের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল "শিকড় উপড়ে ফেলা' শিক্ষানীতির 

প্রচলনের | শাসকেরা চেয়েছিলেন বাদামি সাহেব বানাতে আর সেযুগের সন্রান্ত হিন্দু 
সমাজের লক্ষ্য ছিলো অর্থ প্রতিপত্তি মর্যাদায় সাহেবদের সমকক্ষ হওয়া ৷ উনিশ শতকে 

ভারতে পাশ্চাত্যপন্থী এবং প্রাচ্যবাদী সংঘাতের ব্রতিহাসিক ডেভিড কফ একটি 
উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন £ 

ইউরোপীয় প্রভুরা যতোদিন পর্যন্ত আধুনিকীকরণকে আন্টলিক না ভেবে সর্বজনীনরূপে 
দেখতে চেয়েছিলেন, ততোদিন বাঙালিরা সাংস্কৃতিক রূপাস্তরে বিশেষ বাধ! দেয়নি । কিন্তু 

আধুনিকীকরণ যখন মেকলেবাদের পরিচ্ছদ নিলো, তখন পুরানো মানসিকতা ভেঙে পড়লো 

এবং জাতীয়তাবাদের নামে সাংস্কৃতিক প্রাচীর গড়ে ছিলো ১ 

এই মন্তব্যে ঈষৎ সরলীকরণ থাকলেও হিন্দু কলেজের প্রেক্ষিতে কথাটির যৌক্তিকতা 

আছে । হিন্দুরা নিজেদের তাগিদেই পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন । 
শাসকগোষ্ঠীর অর্থাৎ সরকারি স্তরে এবং ব্যক্তিগত ভাবে কিছু সাহায্য তারা 

পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রধান উদ্যোগী ছিলেন দেশীয় ব্যক্তিরা । হিন্দু কলেজের 

(প্র. 1817 ) আদি প্রকল্পক কে ছিলেন, এর প্রতিষ্ঠায় রামমোহন বা ডেভিড হেয়ারের 
কতটুকু ভূমিকা ছিলো, সে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই । উৎসাহী পাঠক রাজনারায়ণ বসু 

প্যারীটাদ মিত্র, সুশীলকুমার দে, সালাহউদ্দীন আহমেদ-এর গ্রস্থাদি দেখতে পারেন ॥$ 
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তবে রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য । তিনি 

 বলেছেন,"হিন্দু কলেজ রক্ষণশীল হিন্দুদের দ্বারা রক্ষণশীল হিন্দুদের জন্য পরিকল্পিত" 1) 

এই মন্তব্য একপেশে । বস্তুত শাসক-শাসিতের স্বার্থ কোনো কারণে এক না হলে 

সরকার বাহাদুর হিন্দু কলেজের বিপর্যয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিবেন না । এই কলেজের 
সূচনা কাল থেকেই শাসক গোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো । 

ডিরোজিণও হিন্দু কলেজে যোগ দেবার ঠিক আগের বছর অর্থাৎ 1825 খ্রিষ্টাব্দের 

25 এপ্রল হিন্দু কলেজের ব্যাঙ্কার জোসেফ ব্যারেটা আযান্ড সন্স-এর পতন হলে 

মহাবিদ্যালয়ে প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কট শুরু হয় । অবশ্য টাকার অসচ্ছলতা তার আগে 
থেকেই চলছিল এবং সেই জনা 1823 খ্রিষ্টাব্দে সরকারি সাহায্যের জন্য আবেদন 
করা হয়। আয়-বায় পরীক্ষায় সরকারের ক্ষমতা থাকবে, এই শর্তে সরকার আবেদন 

মঞ্জুর করেন এবং তদারকির ভারপ্রাপ্ত হন কবিটি অব পাবলিক ইনষ্টাকশন । উক্ত 
দপ্তরের প্রতিনিধিরূপে ভারততত্ববিদ এবং প্রাচ্যপন্থী ড. হোরেস হেম্যান উইলসন হিন্দু 
কলেজের পরিদর্শক মনোনীত হন (1824) | পদাধিকার বলে তিনি অধ্যক্ষসভা অর্থাৎ 
পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন এবং তার সহস্ভাপতিও হন । ডেভিড হেয়ার প্রথমে 
ছিলেন পরিদর্শক (1819), পরে ইন্সপেক্টর 0824 ) এবং শেষে পরিচালকসভার 
সদস্যও (1825) হয়েছিলেন । 

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগ দেবার সময়ে অনেক বদল ঘটেছে । যেমন 1826 
খ্রিষ্টাব্দ থেকেই স্থির হয় যে কলেজে পড়াবার মাধাম হবে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি । তণ্ছাড়া 
হিন্দু কলেজ এতোদিন ভাড়া বাড়িতে ছিলো । এই বছরেই নতুন বাড়িতে উঠে আসে । 
ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পায় |! 

সুতরাং ডিরোজিও কলেজোর সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির দিনে এর সঙ্গে যুক্ত হন । আর 
তিনি বাড়ালেন প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি ও গৌরব ৷ আবার তীর জনপ্রিয়তাই হলো তীর 
পতনের কারণ। তার সময়েই শুরু হলো পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে দেশীয় 
রক্ষণশীলতার লড়াই । তিনি যদি হিন্দু সমাজের অন্তরভতি হতেন, তাহ'লে সেদিনের 
সংঘাতের চেহারাটি হতো অন্যরকম । কিন্তু তার পরিস্থিতি ছিলো অসুবিধাজনক _ 
তিনি ভারতীয় হয়েও হিন্দুর কাছে বিধর্মী, সুতরাং সহজেই সেই সমাজের আক্রমণের 
লক্ষ্য হতে পেরেছিলেন । অনাদিকে খ্রিষ্টান হলেও ভারতীয় কিংবা ইউরেশীয়), এই 
কারণে শাসকগোষ্ঠীর সাহাযো পাননি । একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 
হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষসভার ডিরোজিওকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে ভোট নেওয়া হলে 
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উইলসন এবং হেয়ার দেশীয় মনোভাব ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বলে তাতে অংশগ্রহণ করেননি । 
অথচ এর সভায় নিম্নলিখিত নিয়মটিও গৃহীত হয়। 

'ভবিষ্যতে উপযুক্ত ইউরোপীয় শিক্ষক পাওয়া গেলে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া 
হবে, তাদের ধর্মমত এবং নৈতিক চরিত্রের অনুসন্ধান করে' |; 

এর ফলে ইউরেশীয়দের প্রতি তো বটেই, অন্যানা ভারতীয়দের প্রতিও ঘোরতর 
অবিচার করা হয়। উইলসন এবং হেয়ার কেউই এর প্রতিবাদ করেননি । আর 
রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ সেদিন খাটি সাহেবকে অনেক বেশি নিরাপদ মনে করতেন । 

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগদান করেন চতুর্থ শিক্ষকরূপে । তাকে পড়াতে 
হতো দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে । তার বিষয় ছিলো ই:রেজি সাহিত্য, ইতিহাস । 
পাঠ্যতালিকায় ছিলো £ 
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ডিরোজিও শিক্ষকরূপে অত্যন্ত সফল হন । 'রীজ আ্যান্ড রায়ত'-এ প্রকাশিত 
(22 জুন 1902) একটি প্রবন্ধে সারদাপ্রসাদ দে লিখেছেন যে, হিন্দু কলেজের পরিদর্শক 
উইলসন ডিরোজিওর শিক্ষপপদ্ধতিতে মুগ্ধ ছিলেন এবং তিনি একাধিকবার মন্তবা 
করেন যে তার প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে । 

ডিরোজিও মাত্র সতেরো বছর বয়েসে শিক্ষকতা শুরু করেন । ছাত্রদের সঙ্গে তার 
বয়সের ব্যবধান খুব অল্প ছিলো, এমন কি কেউ কেউ ঘর সমবয়স্ক ছিলেন । 
ডিরোজিওর প্রতাক্ষ ছাত্র ছিলেন না কাশীপ্রসাদ ঘোষ (189.53 খ্রি), কিনতু তিনি 
হিন্দু কলেজে যোগ দেবার সময়ে কাশীপ্রসাদ ছাত্র । দুজনের জন্মসাল একেবারে এক । 
এখানে আরেকটি কথা বলা দরাকার । চিন্তাভাবনা, রুচ্নীতি এবং মানসিকতার 
দুজনে ভিন্ন মেরুর লোক ছিলেন । তীদের মধ্যে একটাই মিল হ্ছিলো- ইংরেজিতে কাকভা 
লেখা । স্বভাবে রক্ষণশীল কাশীপ্রসাদ রাধাকান্ত দেবের (1783 -1867 খ্রি) ধর্মসভার 
উৎসাহী সদস্য ছিলেন। কিন্তু রাধাকান্তর প্রগতিশীল দিকগুলি যেমন স্্রশিক্ষা প্রসারে 
আগ্রহ, এসব কোনোটিই তিনি সমর্থন করেননি । বিধবাবিবাহ. বহুবিবাহ রদ 
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আন্দোলনের তিনি বিরোধী ছিলেন । উইলসন কিন্তু কাশীপ্রসাদ এবং ডিরোজিও 

উভয়কেই সবিশেষ স্ত্রেহে করতেন । কাশীপ্রসাদ ঘোষের মৃত্যুর পরে "হিন্দু পেড্রিয়ট' 

পত্রিকায় 17 নভেম্বর 1873 খিষ্টাব্দে যে শোকসংবাদ বেরোয়, তাতে বলা হয়েছিল 
যে তার সম্পাদিত হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' (1846-57 খ্রি) সম্পূর্ণ ভারতীয় মালিকানায় 

ও সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র ।14 এই গৌরব অবশ্য ডিরোজিওর ছাত্রবৃন্দ 

পরিচালিত স্বল্লায়ু 'পার্থেনন'-এর প্রাপ্য । এই বিষয়ে পরে দ্রষ্টব্য । 

ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
(1814-78), রামগোপাল ঘোষ (1815-68)*, প্যারীচাদ মিত্র (1814-83) রাধানাথ 

শিকদার 0813-70), রামতনু লাহিড়ী (1813-98), শিবচন্দ্র দেব (1811-90), দিগম্বর 

মিত্র (1817-79),গোবিন্দচন্দ্র বসাক (?  ?) প্রমুখ । অন্যদিকে হরচন্দ্র ঘোষ 01809- 

64), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 0813-85), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (1810-58) সেই অর্থে 

তার ছাত্র না হ'লেও ভাবশিষ্য ছিলেন । ডিরোজিওর আরেকজন অনুরাগীর কথা 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় । তিনি হলেন তারাাদ চক্রবতী (1806-57) | রামমোহনের 

অনুগামী এবং ডিরোজিয়ানদের মধ্যে তিনি ছিলেন যোগসূত্র । আভিধানিক, পুরাণের 

অনুবাদক তারাচাদের জীবন ছিলো কর্মবহুল। তিনি এক সময়ে ইয়ং বেঙ্গল দলের 
নেতৃস্থানীয় ছিলেন । তার প্রগতিশীল মতামতের জন্য 'ফেও অব ইন্ডিয়া" তার গোষ্ঠীকে 
অভিহিত করতেন 'চকরবর্তী ফ্যাকশন' বলে । অন্যদিকে রাজা রামমোহন কর্তৃক 
স্থাপিত ব্রন্মসভার 01828) প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি । প্যারীচাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

কিশোরীচাদ মিত্রকে 01822-73) বলা যায় 'বিলদ্বিত ডিরোজিয়ান' । তিনি ডিরোজিওর 

ছাত্রদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন । 
ছাত্রেরা কাছাকাছি বয়েসের হওয়ায় ভাবের আদানপ্রদানে নিশ্চয় খুব সুবিধা 

হতো । তাছাড়া ডিরোজিও শিক্ষাদানকে শুধু ক্লাসঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি । ক্লাসের 
বাইরে তার বাড়িতে অথবা অন্যত্র, তিনি ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হতেন । বিতর্ক 
আলোচনা সভা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ এসবেও মূলত ডিরোজিও ছিলেন প্রেরণাদাতা । 
সুতরাং বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন ঠিক 
তা- ই. 

* রামগোপাল সান্যাল ল প্রমুখ | জীবনীকারেরা রামগোপালের বাংলা জন্মসাল দিয়েছেন আশ্বিন 122] 
বঙ্গাব্দ । তাহলে খ্রিষ্টাব্দ অনুসারে জন্ম দাড়ায় 1814 সাল । কিন্তু আছে 1815 প্র 0091 ১৪179৪1, 

4 072727219197917/) ০/ দ্রঃ 02161711125 (1889), ১৮02 18107704150. 10411, 01081 

1976, 7 148. শিবনাথ শাস্ত্রীর বইতেও পাই 1815 খ্রিষ্টাব্দ । 
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ক্লাসে তিনি ঠিক কীরকম পড়াতেন ? তিনি যে গুরু ড্রামন্ডের মতো বাগ্মী ছিলেন 

না. সেটা আমরা আগেই জেনেছি । তবে তিনি তীর বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে 

পারতেন । তার পড়ানোর পদ্ধতি বিষয় দুজন ছাত্রের উক্তি উল্লেখযোগ্য । 

প্যারীর্টাদের মতে, ' শিক্ষকদের মধ্যে ডিরোজিওই ছিলেন সামাজিক, নৈতিক, 

ধর্মীয় সর্ববিষয়ে খোলাখুলি আলোচনার সবচেয়ে বড়ো প্রেরণাদাতা । তিনি স্বয়ং ছিলেন 

মুক্ত চিন্তার ভাবুক এবং প্রিয়ভাষী | তিনি ছাত্রদের কাছে এসে মন খুলে কথাবার্তায় 

উৎসাহ দিতেন । হিন্দু কলেজের ওপরের ক্লাসের ছাত্রেরা প্রায়ই টিফিনের সময়ে, স্কুলের 

পরে তাঁর বাড়িতে তীর সঙ্গলাভের জন্য আসতেন । এর ফলে স্বাধীনভাবে মনের 

আদান- প্রদান হতো এবং যেসব বই এমনিতে হয়তো পড়া হ'তো না তা পঠিত হ'তো । 

এই বইগুলি প্রধানত ছিলো কাব্য, দর্শন এবং ধর্মবিষয়ক' 1১ 

রাধানাথ লিখেছেন £ 
ডিরোজিও দয়ালু এবং স্ত্রেহপরায়ণ শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাবস্তার অভিমান করিলেও তিনি 

সুবিদ্যান (51০) ছিলেন । তিনি প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ 

দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য । তীহার শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে 

এমনভাবে বন্ধমূল হইয়াছে যে, আজও তাহা আমার সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত এবং আমাকে 

অনুপ্রাণিত করিতেছে । তাহারই তত্বাবধানে আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। 

তাহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি, যাহা চিরকাল 

আমার কার্যকে প্রভাবিত করিবে । বড়ই দুঃখের বিষয়, উন্নতির নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে 

যৌবনে পদার্পণ করিতেই মৃত্যু তাহাকে অপসারিত করিয়াছে । নিশ্চিত বলিতে পারি যে, 

সত্যানুসদ্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃশা-_ যাহা সমাজের শিক্ষিতসাধারণের মধ্যে আজ এত অধিক 

পরিমাণে দেখা যায় এসকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই ।€ 

ক্লাসঘরে ডিরোজিও যে পাঠক্রমের বাধা ছকের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন না তার একাধিক 

প্রমাণ আছে । ইতিহাস থেকে দর্শনে, দর্শন থেকে সাহিতো সহজ আনাগোনা ছিলো 

তীর। প্যারীটাদ মিত্র তার ডেভিড হেয়ারের জীবনীতে একটি ঘটনার কথা লিখেছেন । 

তখন হিন্দু কলেজ জুনিয়র এবং সিনিয়র দুটি ভাগে বিভক্ত থাকলেও একভান প্রধান 

শিক্ষকের তত্বাবধানে থাকতো । ত্র সময়ে প্রধানশিক্ষক ছিলেন ডি' আন্সেলমে । তখন 

একটা নিয়ম ছিলো, প্রতি মাসে পড়ানোর রিপোর্ট দিতে হতো । ডিরোজিও বাধাধরা 

নিয়মে পড়াতেন না । একবার তিনি প্রধানশিক্ষক ডি' আনসেলমেকে মাসিক কার্যবিবরণী 

দিতে যান। কাছেই দীড়িয়ে ছিলেন ডেভিড হেয়ার ৷ আন্দেলমে ডিরোজিওর রিপোর্টে 

এতোই ক্ষুদ্ধ হন যে তাকে মারতে ওঠেন । কিন্তু তিনি পিছিয়ে যাওয়ায় মারতে পারলেন 

না প্রধানশিক্ষক । তখন আক্রোশটা পড়লো হেয়ারের ওপর | তাকে বললেন, 'নির্লজ্জ 

ধামাধরা' । হেয়ার মুচকি হেসে বললেন, 'ধামাটা ধরছি কার ?' 
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ব্যাপারটি অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায় । হিন্দু কলেজের 5 ফেব্রুয়ারি 183) 
রিষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতে দেখা যায় ভি' আন্সেলমের আচরণের বিরুদ্ধে ডিরোজিওর 

লিখিত অভিযোগ বিবেচিত হচ্ছে)" তা থেকে আরো জানতে পারি যে, প্রধানশিক্ষক 

নালিশ করছেন ডিরোজিও পড়া তৈরি করতে হবে এই অজুহাতে প্রায়ই তাড়াডাড়ি 

বাড়ি চলে যান । পরস্পর ক্ষমা প্রার্থনায় ঘটনার ইতি হলেও বেশ বোঝা যায় যে তাদের 

সম্পকটা বেশ তিক্ত হয়ে উঠেছিল । 

ডিরোজিওর বিশেষ অনুরাগ ছিলো দর্শনচর্চায় ৷ তারই সুরে ছাত্ররা পনিটিত 

হন লক, রীড এবং ডুগান্ড স্টুয়ার্টের রচনাবলির সঙ্গে । হিউমের যুক্তিবাদের সঙ্গে 

পরিচয়ও এইখানে । ছাত্রেরা এই দর্শনপাঠ খুব উপভোগ করতেন । শিবনাথ শাস্ত্রী 
এবং রামগোপাল সান্যালের গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ পাই । শিবনাথ শাস্ত্রীর 
ভাষাতেই বলা যাক £ 

একদিন সুবিখ্যাত দর্শনকার লকের (1০০ ) গ্রন্থাবলী পড়িবার সময় রামগোপাল বলিয়া 

উঠিলেন, "লকের মস্তক প্রবীণের ন্যায় কিন্তু রসনা শিশুর ন্যায়” । অথাৎ লক অতি প্রাঞ্জল 
ভাষাতে গভীর মনোবিজ্ঞানতত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন ৷ এই উক্তিতে ডিরোজিও অতিশয় 
সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', নিউ এজ দ্বিতীয় সং, কলকাতা, 
পৃ. 113)। 

ডিরোজিও কান্টের দর্শন খন্ডন করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যে-বিষয়ে পুরনো 
বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ডবু. এইচ. মিল মন্তব্য করেন যে লর্প্রতিষ্ঠ দার্শনিকেরাও 
এরকম লিখতে পারলে ধন্য হতেন । টমাস্ এডওয়ডস-এর ডিরোজিও জীবনী থেকে 

জানতে পাত্রি যে তিনি ফরাশি দার্শনিক 1. 076 1,00151101598 1)৫ 11011])0110015- 

এর নৈতিক দর্শন বিষয়ে রচনার অনুবাদ করেছিলেন এবং এটি তীর মৃত্যুর পরে 1833 
খিষ্টাব্দে ক্যালকাটা কোয়া্টার্লি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় । ;* তিনটি অধ্যায় মাত্র 
প্রকাশিত হয়েছিল । একই বছরে 13 অক্টোবর সংখায় ডিরোজিওর "আধুনিক বৃটিশ 
কবিদের বিষয়ে প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় । দুঃখের বিষয় এগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য । 

ডিরো'্জও ছাত্রদের বিতক্দিভা ও পত্রিকাপরিচালনাতেও উৎসাহ দিতেন । 
1878 খ্রিষ্টাব্দে তার অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'আযাকাডেমিক আসোসিয়েশন' । 
শিক্ষিতসমাজের প্রথন বিতকমভারূপে এর ত্রীতহাসিক গুরুত্ব অসীম । নানা প্রসঙ্গ নিয়ে 
এখানে আলোচনা ও বিতর্ক হতো, যেমন স্বদেশপ্রেম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পোত্তলিকতার 

সারহীনতা, হিউম, রীড, ডুগান্ড স্টুয়ার্টের দর্শন ইত্যাদি 11» আসলে ক্লাসঘরে সব 
বিষয়ে আলোচনার সুযোগ থাকে না । অন্যদিকে চিন্তার আদান-প্রদানের পক্ষে এই 
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জাতীয় সভা আদর্শ । বস্তুত 'আযাকাডেমিক আযাসোসিয়েশনে'র অনুকরণে নানা জায়গায় 
ছোট্টো-বড়ো এরকম সভা গ'ড়ে ওঠে । রামগোপাল ঘোষের উৎসাহে নিজেদের মধ্যে 

আলাপ- আলোচনার জন্য 'পত্র সভা' (এপিস্টোলারি আযসোসিয়েশন) স্থাপিত 

হয়েছিল । 
ডিরোজিও ছিলেন 'আ্যাকাডেমিক আ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি | সম্পাদক 

উমাচরণ বসু ॥ ডিরোজিওর ছাত্র এবং অনুরাগীরা প্রায় সবাই যেমন, প্যারীচাদ, 

রাধানাথ, রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, শিবচন্দ্র, মাধবচন্দ্র মলিক, রামতনু প্রমুখ এর সঙ্গে 

প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন । 
'আযাকাডেমিক আযসোসিয়েশনে'র গোড়াপত্তন হয় ডিরোজিওর বাসগৃহে । পরে 

সভাগুলি হতো কলেজের অধ্যক্ষসভার অন্যতম সদস্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার 

বাগানবাড়িতে । ছাত্ররা ছাড়া আর যেসব বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত থাকতেন, তাদের 

মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ডেভিড হেয়ার, বিশপ্স কলেজের অধ্যক্ষ ড. ডৰ্ু. এইচ. মিল, 

বড়োলাট বেন্টিকের একাস্ত সচিব কর্ণেল বীটসন, বাংলার পরবর্তী সহকারী ছোটোলাট 

উবু ডৰ্ু. বার্ড। 

1839 খ্রিষ্টাব্দে 'আযাকাডেমিক আযসোসিয়েশন' উঠে যায় । কিন্তু তার এক বছর 

আগে অর্থাং 1838 খ্রিষ্টাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'সাধারণ ভ্ঞানোপার্জিকা সভা যার 

ইংরেজি নাম 'সোসাইটি ফর দ্য আযাকুইজিশন 'মব জেনারেল নলেভা' | এরও প্রধান 

উদ্যোক্তারা ছিলেন ডিরোজিওর ছাত্র এবং অনুরাগীবৃন্দ ৷ সভাপতি ছিলেন তারাচাদ 

চক্রবর্তী, অন্যতম সহ-সভাপতি রামগোপাল ঘোষ। যুগ্ম সম্পাদক রামতনু লাহিড়ী 

এবং প্যারীচাদ মিত্র ৷ পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য হলেন কঞ্চমোহন এবং হের 

ছিলেন পরিদর্শক 12০ 

'আযকাডেমিক আযসোসিয়েশন' থেকে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' স্থাপনের 

মধ্যে ব্যবধান এক দশকের । কিন্তু এর মধ্যেই কিছু কিছু বদল ঘটেছে দেখতে পাই । 

যেমন ধ্ীয় প্রসঙ্গে সব রকম আলোচনা নিষিদ্ধ হয়েছে। 

আলোচনা সভার মাধ্যমে মতের আদান-প্রদান ছাড়াও সর্বসাধারণের মধ্যে 

প্রচারের জন্য পত্রিকা-প্রকাশের অভাব অনুভব করছিলেন তারা। পত্রিকা 

পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো ডিরোজিওর ! তিনি এ-বিষয়ে ছাত্রদেরও উদ্ুদধ 
করেন। 15 ফেব্রুয়ারী 183 খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো ইংরেজিতে সাপ্তাহিক পত্র 

'পার্থেনন' ৷ পরিচালকবর্গের মধ্যে ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ । যোগেশচন্ত্র 
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বাগলের মতে, 'দেশীয় লোকের ঘ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত ইংরেজী 

সংবাদপত্রের মধ্যে এইখানিই প্রথম" ।21 আমারা আগেই বলেছি যে "হিন্দু পেড্রিয়ট' 

কাগজে কাশীপ্রসাদের হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার'-এর পক্ষে এই দাবি করা 
হয়েছিল। কিন্তু তার ষোলো বছর আগে বেরিয়েছে 'পার্থেনন", যদিও একটি 

সংখ্যাই মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যাটি মুদ্রিত হলেও হিন্দু কলেজের 

পরিদর্শক উইলসন বাধা দেওয়ায় প্রচারিত হতে পারেনি । সালাহউদ্দীন আহমেদ 

লিখেছেন £ 

এটি (পার্থেনন?) হিন্দু ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে আক্রমণে পরিপূর্ণ ছিলো । এদেশে ইউরোপীয়দের 

স্থায়ীভাবে বসবাসের কেলোনাইজেশন) পক্ষে প্রচণ্ডভাবে সমর্থন জানায় পত্রিকাটি । এব 

ফলে অবাধবাণিজ্যশক্তির সমর্থক এবং প্রগতিশীলদের মতই প্রতিধ্বনিত হয় । সমসাময়িক 
প্রগতিশীল পত্র “ইন্ডিয়া গেজেট' 'পার্থেনন" পত্রিকা সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'জন্মসূত্রে হিন্দু অথচ 
শিক্ষাদীক্ষায় ইউরোপীয়রা' কী করতে পারে পন্রিকাটি তার একটি অতি আশাপ্রদ 
দৃষ্টান্ত ।4 

'পার্থেনন' পত্রিকা আকম্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হতোদ্যম হননি 
ডিরোজিয়ানগণ | তারা পরে আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন । 
এগুলি হ'লো 'দ্য এন্কোয়ারার'€ 17 মে 183], সাপ্তাহিক), 'জ্ঞানান্বেষণ' 

(18 জুন 183]. সাপ্তাহিক), 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' (এপ্রিল-1842), "মাসিক পত্রিকা' 
(আগস্ট, 1854) । 

ডিরোজিও হিন্দু কলেজ ছেড়ে দেবার (25 এপ্রিল) সপ্তাহ তিনেক পরে 

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় '্য এনকোয়ারার' প্রকাশিত হয়। এই 
পত্রিকার পরিকল্পনায় ডিরোজিওর যথেষ্ট ভূমিকা ছিলো । 1834 খ্রিষ্টাব্দ থেকে 
পত্রিকাটি মাসিক রূপে বেরোতে থাকে । 'সমাচার দর্পণে'র খবরে পাই যে উক্ত 

পত্রিকার লেখকেরা চোদ্দে থেকে পনেরো বছর বয়েসের । এটি অবশ্য 
অতিরঞ্জিত । সম্পাদকের বয়েস তখন আঠারো পূর্ণ হয়েছে । এভাবে হঠাৎ 
'পার্থেনন' কাগজের প্রচার বন্ধ করে দেওয়ায় কৃষ্ণমোহন আরো প্রবলভাবে 
হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণ চালিয়ে যান। সালাহউদ্দীন আহমেদ বেন্টিঙ্ক 
পেপার্স ঘেটে কয়েকটি আকর্ষণীয় খবর পেয়েছেন । যেমন কৃঞ্চদোহন বন্দোপাধ্যায় 
যখন পত্রিকা প্রকাশের অনুমতির জন্য পুলিশ অফিসারের কাছে যান, তখন 
এফিডেভিটের জন্য হিন্দু হিসেবে তাকে গঙ্গাজলে শপথ নিতে বলা হয়। হিন্দু ধর্মে 

তার আস্থা নেই এই অজুহাতে তিনি অস্বীকার করেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে 
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পারে যে আরেকজন ডিরোজিয়ান রসিককৃষ্ণ মল্লিক 1854 খ্রিষ্টাব্দের 19 ডিসেম্বর 
একটি খুনের মামলায় জুরি হন । তিনিও গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করতে অসম্মত হন ।* 

আরেকটি তথ্য হ'লো 23 নভেম্বর 1831 খিষ্টান্দে কষ্ণমোহন লর্ড বেন্টিঙ্ককে 

লিখেছেন £ ' হিন্দুর, আমার দেশবাসীর মধ্য থেকে কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্যে আমি 

গত চার-পাঁচ মাস ধ'রে দ্য এনকোয়ারার নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করছি' £ক 

অবশ্য কৃষ্ণমোহনের পত্রিকায় শুধু হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ থাকতো না, তার 

ধর্মগুর আলেকজান্ডার ডাফ -এর ধর্মপ্রচার পদ্ধতি ও অসহিষ্ণুতা বিষয়েও সমালোচনা 
বেরিয়েছিল । পূর্বোক্ত পত্রিকা ছাড়াও কৃষ্ণমোহন কিছুদিন 'গবর্ণমেন্ট গেজেট" (1 জুলাই 
1840, সাপ্তাহিক) এবং 'সংবাদ সুধাংশু' (সেপ্টেম্বর 1850, সাপ্তাহিক)-র সম্পাদনাও 

করেন । শেষোক্ত পত্রিকাটি ছিলো খ্িষ্টধর্ম প্রচার বিষয়ক । 

'জ্তানান্বেষণ' পত্রিকার প্রথমে সম্পাদক ছিলেন দক্ষিণানন্দন (দক্ষিণারঞ্জন) 

মুখোপাধ্যায় ৷ পরে এটি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র 
মল্লিক | 1833 খিষ্টাব্দ থেকে পত্রিকাটি ইংরেজি-বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত 

হ'তে থাকে । বাংলা বিভাগ সম্পাদনা করতেন গৌরীশঙ্কব (গুড়গুড়ে) তর্কবাগীশ | এই 

পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি দাবি করেন যে সহমরণ প্রথা রদ করবার জনা 
তারা রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও বিধবাবিবাহের পক্ষেও 
তার! ছিলেন । 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা 184 হিষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলেছিল । 

'দ্য এনকোয়ারার' ও 'জ্ঞ্ানান্বেষণ' বিষয়ে 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিরান অবভারভার'- 
এ বেরোয় £ 

|এই পত্রিকা ] দুটি হ'লো শিক্ষিত হিন্দুদের ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর মুখপত্র, যারা ইংরেজি সাহিতো 

বিশেষ বুযুৎপত্তি অর্জন করেছেন এবং উদারনৈতিক মনোভাবের দিক শীর্ষস্থানে আরোহণ 
করেছেন... তারা কর্মে এবং বিশ্বাসে হিন্দু ধর্মকে পুরোপুরি ত্যাগ করেছেন, সেই হিন্দুধর্ম শুদ্ধ 
অশুদ্ধ, প্রাচীন, আধুনিক, বৈদান্তিক, পৌরাণিক যাই হোক না কেন । ধর্মক্ষেত্রে এই শূন্যতার 
জন্য তারা জগতের সামনে হাজির হয়েছেন সতাসন্ধানী রূপে । 

* গঙ্গাজলের পবিভ্রতা নিয়ে ডিরোজিয়ানদের বিদ্রোহের ব্যাপারে ইতিহাসের একটি কৌতুক আছে । 
গঙ্গাতীরে শ্মশান রাখা অথবা সৎকার করা চলবে না, সরকার এরকম আইন প্রণয়নে উদ্যত হালে 
প্রবল প্রতিবাদ করেন ডিরোজিয়ান রামগোপাল ঘোষ । তিনি অবশ্য বলেছিলেন যে তীর মৃত্যুর পরে 
তাঁকে কোথায় দাহ করা হবে তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না, কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনোভাব 
বিচার করে তিনি এর বিরোধী । তিনি আবেগপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেন সরকারের আসন্ন আইন বিষয়ে 
পুঁজন রামের প্রতিক্রিয়া _ তাঁদের কাছে প্রশ্নটি শুধু ইহকালের নয়, পরকালেরও । দ্লামগোপাল প্রশ্ন 
করেন, 'এইসব নিরীহ শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন কর! কি উচিত £ 
উর িথা8098] 32179] ০. ০৫. 0. 174 
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“বেঙ্গাল স্পেক্ট্েটর' সুচনায় ছিলো মাসিক এবং ইংরেজি-বাংলা উভয় ভাষাতেই 
প্রকাশিত হতো । প্যারীষ্টাদ মিত্রের সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ এটি প্রকাশ করতেন । 
পত্রিকাটি সেপ্টেম্বর 1842 থেকে পাক্ষিকে এবং পরের বছর থেকে সাপ্তাহিকে পরিণত 

হয়। 1843 খ্রিষ্টাব্দের 20 নভেম্বর থেকে 'বেঙ্গাল স্পেকটেটর'-এর প্রকাশ রহিত 
হয়। 

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রথম সংখ্যায় নিবেদিত হয়েছে £ 

অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি বিষয়ে 
সকল আমাদিগের সাধ্যানুসারে কিন্টিৎ আন্দৌলন করণার্থে আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে 

উদ্যত হইয়াছি এবং যে প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের উদ্যোগের 

সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের 
হিতাকাল্ছা জ্গিয়াছে এবং তীহারা বিশেষ যুবান হইলে ঁহাদিের দ্বারা অনেক উপকার 
দর্শিতে পারে 12 

পত্রিকাটির প্রচার রহিত হবার পর তারা্টাদ চক্রবর্তী প্রকাশ করেন 'দ্য কুইল' । রসিক 
কৃষণ মল্লিক 'জ্ঞানসিন্ধ তরঙ্গ' নামে আরেকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন । 'মাসিক 
পতরিকা'-ও সেযুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । রাধানাথ শিকদার এবং 
প্যারী্টাদ মিত্র উভয়েই ইংরেজিনবিশ হওয়া সত্তেও মাতৃভাষায় পত্রিকা প্রকাশের 
প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন | ্ত্ীশিক্ষা প্রসারেও তাঁদের উৎসাহ ছিলো । আলোচ্য 
পত্রিকা বিষয়ে তাঁরা লিখেছিলেন, 

এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের 
সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। 

কথ্যভাষার সঙ্গে লেখ্যভাষার ব্যবধান কমিয়ে আনার এই চেষ্টা নিঃসন্দেহ বৈপ্লবিক । 
পত্রিকাটি বছর চারেক চলছিল । এখানেই প্যারীষটাদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' 
টেকঠাদ ঠাকুরের ছদ্মনামে প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা থেকে (ফেব্রুয়ারি 1855) 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । অনেকের মতে এটিই বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস 
এবং প্যারী্টাদকে বলা হ'তো 'বাংলার ডিকেন্স' । 

আমরা আবার 'পার্থেনন' প্রসঙ্গে ফিরে আসি । এই পত্রিকা বিষয়ে 'বেঙ্গাল 
স্পেক্টেটর'-এ লেখা হয় £ 

আর তংকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির (ডিরোজিও) সাহায্যে 'পার্ধেনন' নাম ইংরাজি সমাচার 
পত্র বাঙালীদিগের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়। ত্র পত্রিকার ১ম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং 
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ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূবর্বক ভারতবর্ষে বাস _ এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল এবং 
হিন্দুধর্ম ও গব্ণেন্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতত্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল। 
কিনতু যদিও হিন্দু ধর্মাবলম্বী মহাশয়েরা তদ্দর্শনমারে বিস্ময়াপনর হইয়া স্ব ২ ধন ও পরাক্রমানুসারে 
যথাসাধ্য চেষ্টাকরতঃ তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাফকিত 
হইয়াছিল তাহাও প্রাপকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই; তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক 
িনদুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তরিমিত্ত হিন্দু মগলীস্থ তাবৎ লোক 
ভীত হইয়াছিল... 184 

পত্রিকা প্রকাশ ছাড়াও কলেজে এবং কলেজের বাইরে প্রকাশ্য সভায় হিন্দুধর্মবিরোধী 
আলোচনা রক্ষণশীল সমাজকে শঙ্কিত করে তুললো । ডিরোজিওর শিষ্যগণ নব্যবঙ্গ 
বা ইয়ং বেঙ্গল (প্যারী্টাদের মতে ইয়ং ক্যালকাটা) নামে পরিচিত ছিলেন । এই 
নব্যবঙ্গের সঙ্গে প্রাচীনদের প্রত্যক্ষ সংঘাত ক্রমশ অনিবার্য হয়ে উঠছিল । কেননা ইয়ং 
বেঙ্গল দল বৃহত্তর জনজীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন সেটা পরে 
বিচার্য, কিন্তু তাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবনে অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনের 
সঙ্গে মতান্তর স্থায়ী বিচ্ছেদে পরিণত হলো । 

ইয়ং বেঙ্গল দলের তরুণদের বিদ্যাসাগরের মতো পরিণত মন ছিলো না। ফলে 
অনেক সময়েই তাদের প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ রূপ পেতো খাদ্যাভ্যাসের বিরুদ্ধে জেহাদে। 
সেযুগে পাউরুটি, বিস্কুট, চা খাওয়া, গোমাংস ভক্ষণের মতোই নিন্দনীয় ছিলো । এই 
'অতক্ষ্য ভক্ষণ'কে কেউ কেউ শুধু মুক্তির পথ নয়, একেবারে মুক্তি বলে মনে করতেন। 
'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এ বলা হয়েছিল £ 

ডিরোজিওর তত্বাবধানে তাঁর ছাত্রেরা যেভাবে শৃকর ও গোমাংসের মধ্য দিয়ে প্রগতির পথ 
খুঁজছিলেন এবং বিয়ারের গেলাশের মাধ্যমে উদারনীতির দিকে এগোচ্ছিলেন, তাতে হিন্দু 
কলেজের দেশীয় অধ্যক্ষবৃন্দ শঙ্কিত হলেন। হিন্দু শিক্ষার এই নতুন প্রবণতায়, যার জন্য 
স্তুতি বা নিন্দা মৃত ডিরোজিওর প্রাপ্য, অধ্যক্ষবৃন্দ চরমতম সর্বনাশের আশঙ্কা করছিলেন । 
এই সুখাদ্যতত্ব বিষয়ে আরো জ্ঞান দেবার আগেই ডিরোজিওকে 1831] খ্রিষ্টাব্দে বরখাস্ত 
করা হলো । এটাই হচ্ছে রঙ না চড়ানো সাদামাঠা ঘটনা 125 

হিন্দুরা যেগুলিকে কুখাদ্য মনে করতেন, সেগুলি খাবার মধ্যেই মুক্তির পথ নিহিত 
আছে-_ ডিরোজিও এরকম কথা প্রচার করতেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। পূর্বেছ্ধত 
মন্তব্য পড়ে বোঝা যায় যে এ ব্যাপারেও ডিরোজিওকে দায়ী করা হয়েছিল । তবে যে- 
সভায় ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা হয়, তাতে দুটি নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানতে 
পারি। বলা হচ্ছে 18 নম্বর ধারায় এরপর থেকে দরজা বন্ধ করে ক্লাস নেওয়া চলবে 
শা এবং 19নন্বর ধারা অনুযায়ী শিক্ষকেরা আলাদা টেবিলে আহারাদি করবেন, স্কুল 
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টেবিলে খাবার প্রথা রহিত করা হলো । এই শেষ নিয়ম থেকে মনে হয় আগে মাষ্টার 

মশাইরা ছাত্ররা একসঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করতেন । 

রুটি, বিস্কুট, গোরুর মাংস খাওয়া নিয়ে সেযুগের ছাত্রদের মাত্রাতিরেক ব্যবহার 

বিষয়ে মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে রাজনারায়ণ বসুর 'সে কাল আর এ কাল' বইতে 1।% 

গোমাংস খাওয়ার ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই কৃষ্ণমোহন গৃহ থেকে বিতাড়িত হন। 

গোমাংস আহার বিষয়ে বিশেষ তত্ব প্রচার করতেন রাধানাথ শিকদার । শোনা যায়, 

কৃষ্ণমোহন খ্রিষ্টান হলে প্রিন্স দ্বারকনাথ মন্তব্য করেছিলেন যে, ধর্মাস্তরের কারণ হলো 
'বীফ আর ব্র্যান্ডি, যা খেতে উপাদেয়' ক রামগোপাল গোরু খেয়েছিলেন বলে তার 

বাবা গোবিন্দ ঘোষের নামকরণ হয়েছিল 'গোরু খেগো গোবিন্দ" 

খাদ্যাভ্যাস একটি দেশের শুধু সংস্কৃতির অঙ্গ নয়, অনেক সময়ে তা ধর্মীয় 
সংস্কারের সঙ্গে জড়িত। ভারতবর্ষ বহু ধর্মের দেশ এবং ধর্মের কারণেই বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের খাদ্যরুচিতে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। হিন্দুদের মধ্যেই কেউ ধর্মীয় 
সংস্কারে নিরামিষাশী, আবার কেউ আমিষভোজী । সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে 
কালের প্রভাবে রুচি পরিবতমান । কিন্তু অভ্যস্ত খাদ্যরচি জোর করে বদলাতে গেলে 
স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরোধ প্রবল হয় । ডিরোজিয়ানরা নিষিদ্ধ মাংসাহারকে প্রগতির 
লক্ষণ মনে করায় সাধারণ মানুষেরা বিরূপ হয়েছিলেন । 

রাধানাথ শিকদার প্রসঙ্গে প্যারীচাদ লিখেছেন, "তার নেশা (1,০৮১ ) ছিলো 

গোমাংস' | তার একটি মতবাদ ছিলো গোমাংসভোজীরা সব সময়ে বলশন এবং 
উন্নতিশীল হয় । সুতরাং বাঙালির মুক্তি গোমাংসভক্ষণে | 

এই তত্বপ্রচারের তবু মানে আছে, কিন্তু কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে যা ঘটেছিল তা 
প্রায় বালচাপল্যের পর্যায়ে পড়ে । 1831 খিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কৃষ্ণমোহনের 
পিতৃগৃহে তার বন্ধুরা মিলিত হন । সেসময়ে কৃষ্ণ মোহন বাড়িতে ছিলেন না । যাই হোক, 
তার বন্ধুরা সবাই বর্ণভেদপ্রথাবিরোধী ছিলেন এবং তার প্রমাণ দেবার জন্য ঠিক 
করলেন যে দোকান থেকে গোরুর মাংস কিনে এনে বাড়িতে খাবেন । কথামতো আনা 

হলো । কিন্তু ভুক্তাবশিষ্ট অনেকটা রইলো । তাছাড়া তারা যে নিষিদ্ধ মাংস খেয়েছেন 
তারও তো জানান দেওয়া দরকার । সুতরাং পাশের বাড়ির রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের ঘরে 
'গোহাড়' 'গোহাড়' বলে উদ্বৃত্ত মাংস ছুঁড়ে ফেলা হলো । সেদিনের কলকাতায় এই 
প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয় । কৃষ্ণমোহনকে বলা হলো প্রায়শ্চিত্ত করতে, নয়তো 
গৃহত্যাগ করতে । তিনি বাড়ি ছেড়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করলেন । একমাস তিনি 
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ভালো ব্যবহার করেননি এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সেখান থেকে চলে যেতে হয় । ঠিক 

এই সময়ে তাকে স্বগৃহে আহান করেন আলেকজান্ডার ডাফ ! 1832 খ্রিষ্টাব্দের 28 
আগস্ট কৃষ্ণমোহনের বন্ধ মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এই খবর দিয়ে 

কৃষ্ণমোহন দ্য এনকোয়ারার ' পত্রে লেখেন,ভবিষাতে ডাফ আরো সুফল পাবেন" । 

হলোও তাই । 183? খিষ্টাব্দের 17 অক্টোবর সম্পাদক স্বয়ং ধর্মান্তরিত হন। 

ডিরোজিওর মৃত্যুর এক বছরও পূর্ণ হয়নি তখন 127 

আসলে ইয়ং বেঙ্গল দলের হিন্দুধর্ম বিরোধিতা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন 
আলেকজান্ডার ডাফ | আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে ডিরোজিও -ডাফের প্রত্যক্ষ 

সংঘাত না হলেও সেযুগের হিন্দু কলেজ প্রসঙ্গে এই দুটি নাম এক সঙ্গে উচ্চারিত হয় । 

ডিরোজিওর যুক্তিবাদে উদ্ধুদ্ধ হয়ে তার শিষ্যবর্গ হিন্দুধর্মের সমালোচনায় ও আক্রমণে 

সরব ছিলেন, যদিও ভেতরে ভেতরে অনেকে সংশয়বাদী হয়ে উঠলেন । হিন্দুধর্ম ভালো 
নয়, কিন্তু তার বিকল্প কী- নাস্তিক্যবাদ ? এটা লক্ষণীয় যে ডিরোজিওর শিষ্যগণ কেউ 

খরিষ্টান হয়েছেন,কেউ ব্রাহ্ম হয়েছেন, কেউ আরো গোঁড়া হিন্দুধর্ম ফিরে গেছেন, কেউ 

প্রেতবাদকে আশ্রয় করেছেন, কিন্তু নাস্তিক হয়ে গেছেন এমন একজনও নেই । ঈশ্বরচন্দ্র 

বিদ্যাসাগর অথবা জাস্টিস দ্বাকনাথ মিরের (1833 - 74) মতো অজ্জাবাদীও 

(আযাগনস্টিক) এঁদের মধ্যে বিরল । শিবনাথ শাস্ত্রী এমন একজন ডিরোজিয়ানের কথা 
লিখেছেন যিনি সম্গ্যাসী হয়ে বোম্বাই অণ্চলে বাস করতেন 1 তিনি কাথিয়াওয়াড় 

অঞুলের প্রজাদের হিতসাধনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন । তার জন্য তাকে কারাদশ্ডও 

ভোগ করতে হয় । এই সন্গযাসীর কথা শিবনাথ শাস্ত্রী শুনেছিলেন প্রার্থনা সমাজের সদস্য 
নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দের মুল্খ। 

নতি শি পক্ষ বিচারে দেখা যাবে যে ডিরোজিওর প্রভাবে তার কোনে' ছাত্র 
নে ভাগ কানন এবং সেরকম কোনো অভিপ্রায় তার ছিলো বলে মনে হয় না। 

বস্তুত অত্তিমকালে তিনি নিজে খ্রিষ্টধর্মে আস্থাবান ছিলেন কিনা তা নিয়েও বিতর্ক 
আছে । সেই ডিরোজিও অন্যদের খ্িষ্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এটা অবিশ্বাস্য । 

আমি আগেই বলেছি যে ডিরোজিওর সহপাঠী চার্লপ পোের খ্রিষ্টায় মতে অন্ত্যেষ্টি 
সৎকার হয়নি । 

কিন্তু তা সত্বেও ডিরোজিও আক্রমণের লক্ষ হলেন, কেননা তিনি ছিলেন ইয়ং 
বেঙ্গল দলের প্রত্যক্ষ শিক্ষক । ছাত্রদের যা কিছু মাত্রাতিরেক ব্যবহার তার জন্য দায়ী 
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করা হতে লাগলো তাকে । আর এই গ্রতিহাসিক মুহূর্তে ডাফ-এর 

শিক্ষক-যাজকরূপে কলকাতায় আগমন | 1830 খ্রিষ্টাব্দের 27 মে তিনি এখানে এসে 
পৌছান । এক হিসেবে বিদেশী যাজকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে ভাগ্যবান । তার 
ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি এমন একদল তরুণ শ্রোতৃবৃন্দ পেয়েছিলেন, ধারা ইংরেজি ভাষায় 

সুপটু, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত । 2 তাছাড়া তাদের নিজেদের মধ্যে অস্থিরতা 
চলছিল | যতোই তারা টম পেইন-এর 'এজ অব রীজন' উৎসাহে পড়ুন, তারা কেউই 

শেষ পর্যস্ত শুধু যুক্তিবাদে আশ্রয় পাননি ৷ এই পরিবেশ এবং মানসিক অবস্থা ডাফকে 
অনেকটাই সহারতা করেছিল সন্দেহ নেই । ডাফের সঙ্গে ওয়র্ড-কেরী-মার্শম্যানের 
যুগের আবহাওয়ার কত তফাৎ তা একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে । মিশনারি 
ওয়ার্ড কৃষ্ণ প্রসাদ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তানকে খ্িষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন । তিনি খ্রিষ্টান 
হবার পরে পৈতে ছিড়ে ফেলেন । কিন্তু তাকে আরেকটি পৈতে কিনে দেন ওয়র্ড এবং 
তাঁকে বলেন যে খ্রিষ্টান হলেও উপবীত ধারণ করতে আপত্তি নেই । তা নিয়ে আবার 
রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ মামলা করলেন । অন্যদিকে ডাফ যখন কুলীন ব্রাহ্মণ সম্ভান 
কৃষ্ণমোহনকে ধর্মান্তরিত করলেন, তখন এ-ধরনের আপোষের প্রশ্নই ওঠেনি । 

কলকাতায় এসে এক মুহুতের জনাও সময়ের অপচয় করেননি ডাফ ! তিন 
মাসের মধ্যেই আগস্ট মাসে (1830 খ্রি) তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন । অলোক 
রায় লিখেছেন £ 

কিন্তু শুধু স্কুল স্থাপন করে ডাফ ক্ষান্ত হননি । তিনি মিশনারি_ সুতরাং বৃহত্তর জনসমষ্টির কাছে 
বষ্টধর্ম প্রচারই তার লক্ষ্য ! কলিকাতায় এসে ডাফ প্রথমে ওয়েলেসলি অণ্চলে কম্মেক মাস 
থাকার পর উঠে এলেন কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণে একটি বাড়িতে, যার খুব কাছেই হি 
কলেজ । তিনি স্থির করলেন তার বাড়ির একতলার বড়ো ঘরটিতে নিয়মিত ধর্মীয় বিষয়ে 
বন্তৃতার জন্য জনসভার আয়োজন করবেন । ডাফ সংগত কারণেই আশ! করেছিলেন, হিন্দ 
কলেজের ছাত্ররা দলে দলে বক্তৃতা শুনতে আসাবে, ভাছাড়া শিক্ষিত বাঙালীও বক্তভায় এবং 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে । কলিকাতায় বিভিন্ন প্রো্স্টান্ট মিশনারি সম্প্রদায়ের নেতা 
ডাফের পরিকল্পনা মতো বক্তুতাদানে সম্মত হলেন । স্থির হলো প্রথম পর্যায়ে চারদিন চার 
বক্তৃতা দেওয়া হবে, ল্ন্ডন মিশনারি সোসাইটির মি: হিল ও মঃ আতাম, ওল্ড মিশন চাত্র 
মিঃ টমাস ডিলদ্রি এবং ডাফ বক্তুতা৷ দেবেন । 1830 সালের অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে 
মিঃ হিল তার প্রথম বক্তুতা দিলেন_'01.6 1.০01016 -& 0৮10৮ খোট্গেেটা। 010 2170 ০1০০1) 
01716 - ৮105 0211%2760 19 ৪ 1718119 7651%50141016 8110 81161711565 800101% ০01 ১০] 

1811৬০ £1611110170]) (1..1-1৬1)- 634) রর 

অলোক রায় আরো লিখেছেন ঃ 

হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা বক্তৃতা শুনতে গেছে, এবং তাদ্রে জন্যই এই বক্তৃতামালার 

আয়োজন -_ ফলে হিন্দু সমাজ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলো । হিন্দু কলেজের কতৃপক্ষের 
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কাছে অভিভাবকেরা তাদের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, যেন কর্তৃপক্ষই এই বক্তৃতার 

আয়োজন করেছে । হিন্দু কলেজের ভারতীয় এবং ইউরোপীয় পরিচালকেরা বিচলিত হয়ে 

কলেজে নোটিশজারি করলেন _ ভবিষ্যতে এই ধরনের "রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বন্তৃতা' শুনতে 

গেলে ছাত্রদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হবে ।;: 

ডিরোজিওর 'আ্যাকাডেমিক আযাসোপিয়েশন' জাতীয় আলোচনা সভা হিন্দু সমাজের 

অস্তিত্বকে বিপন্ন করেনি, কিন্তু ডাফ আয়োজিত বক্তৃতামালা সেই আশত্কাকে বাড়িয়ে 

তুললো । কিন্তু ডাফ ছিলেন বিদেশী, অর্থ অথবা জীবিকার জন্য হিন্দু সমাজের 

অনুষ্রহপ্রার্থী ছিলেন না । সেদিক দিয়ে তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ধরাছৌয়ার বাইরে । 

অন্যদিকে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক । এবারে তার বিদায় আসন্ন । 

সেই ইতিহাস বিবৃত করার আগে একটি কথা বলা দরকার । ডিরোজিও এবং 

ডাফের কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন উভয় মনীষীর একাধিক 

জীবনীকার । ডক্টর জর্জ স্মিথ ডাফের জীবনীতে ডিরোজিও বিষয় কিছু অবাঞ্ছিত মন্তব্য 

করেছেন । তার মতে, ডিরোজিও ছিলেন স্বল্প কর্মক্ষমতাধারী অতিশয় দান্তিক 

ইউরেশীয়' (18120195101) 01 501)0 20111 2170 [06001 00170011 )। এই উক্তির 

প্রতিবাদে টমাস এডওয়র্ডস তার ডিরোজিও-জীবনীর পুরো সপ্তম অধ্যায় ব্যয় 

করেছেন । তিনি ভাফ এবং ডিরোজিওর কর্মধারা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 

হয়েছেন যে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়জনের উওরাধিকারী | কৃষ্ণ মোহন, মহেশচন্দ্র যে খিষ্টধর্ম 

গ্রহণ করেছিলেন তা নাকি শিক্ষক-বান্ধবের শিক্ষার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি 142 

বস্তুত ডিরোজিও যুক্তিবাদের ছদ্মবেশে খ্রিষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করতে 

চেয়েছিলেন, এরকম ইঙ্গিতে তীর প্রতি নিদারুণ অবিচার করা হয় । আর এরকম 

মন্তব্যে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের অভিযোগেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 

এডওয়র্ডস জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেই ভূলই করেছেন । 

দেখা যাবে 1830-_31 সাল ব্যক্তিগতভাবে ডিরোজিওর জীবনে এবং 

সাধারণভাবে হিন্দু কলেজের পক্ষে খুবই ঘটনাবহুল । তার ওপর ইয়ং বেঙ্গল দল 
সম্পর্কে নানা রকম কুৎসা রটনা তো চলছিলই ৷ রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে 
আত্্মীয়স্বজনের বিরোধ-বিচ্ছেদের কথা আমর: জেনেছি । দক্ষিণারজ্নের সঙ্গেও বাড়ির 

লোকেদের গুরুতর মতভেদ হয় । রূপবান অভিজাত দক্ষিণারঞ্জনের ব্যক্তিগত চরিত্র 
নিয়েও নানা কুৎসা রটনা হয়েছিল ।১১ একবার শোনা গেল ডিরোজিওর বোন 
এমিলিয়ার সঙ্গে তার বিবাহ হবে । এসব মুখরোচক কাহিনী বাড়ি বাড়ি প্রচার করে 

বেড়াতেন বৃন্দাবন ঘোষাল নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ৷ এই ভদ্রলোকের নাম উল্লিখিত হয়েছে 
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উইলসনকে লেখা ডিরোজিওর পত্রে | শুধু পরচর্চার জন্য তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে 

রইলেন । 

দক্ষিণারজজনকে যে শেষ পর্যন্ত পিতৃগৃহ ত্যাগ করতে হয়েছিল সেকথা জানতে 
পারি ডিরোজিওর পূর্বোক্ত পত্রে । 'মাতাপিতার প্রতি ভক্তি এবং আনুগত্য থাকা উচিত 
কিনা' এই প্রশ্নের জবাবে তিনি প্রসঙ্গত লেখেন £ 

প্রায় মাস দুই-তিন আগে দক্ষিণার্জন মুখার্জি ধিনি সম্প্রতি এতো হৈ চৈ শুরু করেছেন) 
আমাকে জানান যে তাঁর প্রতি তাঁর পিতার ব্যবহার একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং একমাত্র 
পিতৃগৃহ ত্যাগ করলে তিনি মুক্তি পেতে পারেন । যদিও আমি জানতাম যে তিনি যা বলছেন 
তা সত্যি, তাহ'লেও আমি তাকে নিবৃত্ত করি এই বলে যে মা-বাবার অনেক কিছুই সহ্য করতে 
হয় এবং তাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে জগৎং-সংসার তাঁর ব্যবহার সমর্থন 

করবে না । তিনি আমার পরামর্শ শোনেন, যদিও দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে অল্প সময়ের জন্য । 
আমি অবাক হলাম কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি বাড়ি ছেড়ে আমারই পাড়ার একটি বাসায় 
উঠে আসেন । আমি যখন তাঁকে বললাম আমার সঙ্গে আগে কেন পরামর্শ করেননি, তখন 

তিনি জবাব দিলেন, 'কারণ আমি জানতাম যে আপনি বাধা দেবেন । 

ডিরোজিও মহেশচন্দ্র সিংহ নামে আরেকজন ছাত্রের কথা লিখেছেন । তিনি তীর 
বাবার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেন এবং কয়েকজন আত্মীয়কেও অপমান করেন। 
তিনি তার পিতৃব্য উমাচরণ বসু এবং জ্ঞাতি নন্দলাল সিংহকে নিয়ে ডিরোজিওর 

কাছে গিয়েছিলেন। ডিরোজিও তাকে তার উদ্ধত ব্যবহারের জন্য তিরস্কার 
করেন । 

ডিরোজিওকে তার ছাত্ররা বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন ব'লেই অভিভাবকেরা ভাবলেন 
ছেলেদের তিনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন । তাছাড়া কিছু কিছু সামায়িকপত্রও ইন্ধন জোগাচ্ছিল । 

1831 খ্িষ্টাব্দের 28 জানুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 0812-59) 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক 
পত্র রূপে প্রকাশ করেন 11839 খ্রিষ্টাব্দ থেকে পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয় 'প্রাচ্য- 

পাশ্চাত্য ভাবধারার সম্মিলনে 'সংবাদ প্রভাকর' এর একটি ভূমিকা ছিলো, যদিও তার 
প্রবণতা রক্ষণশীলতার দিকে । ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং 

কৃষ্ণমোহন প্রমুখ বিষয়ে বিশেষভাবে কবিতা লিখে এ বিষয়ে তার মত ব্যক্ত করে 
গেছেন।34হিন্দু কলেজ বিষয়ে নানা প্রতিকূল খবর থাকতো এই পত্রিকায় । 

আগেই বলা হয়েছে যে ডাফের আয়োজিত বন্তুতামালার আগস্ট 1830) 
প্রথম অধিবেশনের পরেই হিন্দু সমাজে প্রচন্ড বিক্ষোভ শুরু হলো । হিন্দু কলেজের 

অভিভাবকেরা করৃপিক্ষের কাছে নালিশ জানালেন প্রতিবিধানের জন্য | বহ্ ছাত্র ক্লাসে 
যাওয়া বন্ধ করলেন । 1831 খ্রিষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি তারিখে 'সমাচার দর্পণে' 1830 
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সালের একটি বর্ষফল প্রকাশিত হয় । তাতে দেখি 3 সেপ্টেম্বর 1830 খ্রিষ্টাব্দ বিষয়ে 

লিখিত আছে £ 

হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরা এই আজ্ঞা প্রচার করেন যে কলেজের কোন ছাত্র ব্যক্তি যদি কোন 

ধর্মমসংক্রান্ত কি রাজসংক্রস্ত কোন সভাতে গমন করে তবে তাহাতে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত 

হইব ইহা কহিয়া তাহারদের গমন রহিত করেন ।35 

এই আদেশের বিরুদ্ধে বিশেষ মহলে তুমুল প্রতিক্রিয়া হয়েছিল৷ শিবনাথ শাস্ত্রী 
লিখেছেন 2 

এই আদেশ প্রচার হইলে চারিদিকে লোকে ছি ছি করিতে লাগিল । লোকের স্বাধীন চিন্তার 

উপরে এতটা হাত দেওয়া কাহারও সহ্য হইল না 1? 

বলা বাহুল্য এই মন্তব্যে কিন্টিৎ অতিরক্জন আছে । "চারি দিকে ' নয়, সম্প্রদায় বিশেষে 

বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল । 'লোকের স্বাধীন চিস্তা'র উপর যদি সাধারণভাবে 
দেশবাসীর আস্থা থাকতো, তাহ'লে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ ত্যাগে বাধ্য হতেন না। 

হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভার আদেশের বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ এ. সি. দাশগুপ্ত 

সংকলিত ও সম্পাদিত 7 1905 0 /0117 ০07/7077) 56816012075 17017 ০21014112 

042৫//8-এ মুদ্রিত আছে €পৃ 57০, প্রসঙ্গ নং 498) । তাতে অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞার 
কঠোর সমালোচনা আছে এবং কারো কারো অনুমান এটি ডিরোজিওর রচনা । কিন্তু 

রক্ষণশীল দেশীয় প্রতিক্রিয়া বোঝা যাবে 'সংবাদ প্রভাকর' জাতীয় পত্রিকার মন্তব্য 

থেকে । আলোচ্য ঘটনার সময়ে অবশ্য পূর্বোক্ত পত্রিকার জন্ম হয়নি । কিন্তু কিছু পরেই 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে 'সংবাদ প্রভাকর' । একবার তো হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ 

পত্রিকাটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার কথা ভেবেছিলেন । হিন্দু কলেজের পক্ষে 

তৎকালীন সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জি 'সংবাদ প্রভাকর'-এর স্বত্বাধিকারীকে 

ইংরেজিতে লেখেন পেরিশিষ্ট দ্র) 2 
মহাশয় 

আপনার পত্রিকায় 15 এপ্রিল দ্বাদশ সংখ্যায় হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের চরিত্র বিষয়ে অতি অশোভন 
ভাষায় লেখা একটি চিঠি চোখে পড়লো-আমি আপনাদের অনুরোধ করছি লেখকের নাম জানাতে 
যাতে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায়। 

ভবদীয় 
হিন্দু কলেজ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জি 
19 এপ্রিল 1831 সম্পাদক, হিন্দু কলেজ 

সম্পাদক স্বত্বাধিকারী হিসেবে চিঠির জবাব দেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । তিনি লেখেন, 
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মহাশয়, 

আপনার 19 তারিখের চিঠির প্রাপুস্বীকার করে জানাচ্ছি যে 12শ সংধ্যার প্রকাশিত কোনো একটি 

প্রবন্ধের লেখকের নাম প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ করেছেন, তাতে লেখকের পক্ষে নিবেদন করি 

যে কলেজ নামক প্রতিষ্ঠানটি এর শিক্ষকবৃন্দ অথবা সদস্য সভার বিরুদ্ধে ঘৃণা, অবমাননা অথবা 

উপহাসের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় তার ছিলো না। তার ভাষার লক্ষ্যও তা নয়। এমতাবস্থায় আপনি 
বিবেচনা করুন একটি সর্বসাধারণের পত্রিকার সম্পাদক রূপে কলেজের সম্পাদক হিসেবে আপনার দাবি 
কী করে রক্ষা করি! বিশেষত তিনি যখন স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন যে প্রতিষ্ঠানটি অথবা তার 

সদসাবৃন্দের প্রতি তিনি কোনো অশোভন ভাষা ব্যবহার করেছেন-_তার প্রকাশিত প্রবন্ধটিই তার প্রমাণ। 

ভবদীয় 

23 এপ্রিল 1801 ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত 

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্তর উত্তরে সন্তুষ্ট হননি হিন্দু কলেজের অধাক্ষসভা । তাই সম্পাদককে আবার 
দেখা হয় £ 

মহাশয়, 

আসি হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই যে আপনার 23 তারিখের 
জবাব বিবেচনার জন্য তাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং তাঁরা এটি একেবারেই সম্োষজনক 
মনে করেননি । তাঁরা আশা করেন যে পত্রিকার পরের সংখ্যায় হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এরকম 
অসঙ্গত এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রকাশ করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন । 

চিঠির তারিখ 7 মে 1831 , কিন্তু তার প্রায় দু সপ্তাহ আগেই 25 এপ্রিল ডিরোজিও 
পদত্যাগ করেন । 

'সংবাদ প্রভাকর' শেষ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন কিনা জানি না। তবে 

'সমাচার চক্দ্রিকা'র 26 এপ্রিল 1831 খ্রিষ্টাব্দের সংখ্যায় মন্তব্য করা হয় £ 

আমরা শুনিলাম হিন্দুকলেজের বিষয়ে সংপ্রতি প্রভাকর পত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তজ্জন্য 

কলেজের সেক্েটারী শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় তত্প্রকাশককে যে চিটী 
লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা এই বোধ হয় যে কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ক্রোধিত হইয়া থাকিবেন 

যেহেতু সেক্রেটরী তাহারদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে এমত পত্র লিখিতে পারেন না এ নিমিত্ত 
আমরা এ অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে কহিতেছি তাহারা সম্বাদপত্র প্রকাশকদিগের প্রতি কি কারণ 
রুষ্ট হন যদি এমত কহেন যে কালেজের অখ্যাতি ছারা ক্ষতির ইচ্ছা করেন উত্তর সেই লেখকের 

অভিপ্রায় বিবেচনা করিতে হইবেক তাহাতে এমত বুঝা যায় না যে কালেজের কিছু হানি হয় 
অভিপ্রায়ে এই বুঝায় যে দোষ স্পর্শিয়াছে তাহা মোচন হউক বরণ ইহাতে কলেজের উত্তর 

2 উন্নতি হইতে পারিবেক এমত অর্থও হইতে পারে যদি বলেন মিথ্যা দোষ প্রকাশ করিয়াছেন 
উত্তর । সেই সকল উক্ত বিষয় সপ্রমাণ করণার্থ কেন পত্র লিখিলেন না তাহাতে যদি প্রভাকর 

প্রকাশক অপারক হইবেন পরে ক্রোধ প্রকাশ করিলে ভাল হইত অপর অন্য প্রমাণ তাহারা 
কি অন্বেষণ করিবেন আমরা শুনিয়াছি 450 কিম্বা 460 জন বালক এ কালেজে পাঠার্থে 

আসিত এক্ষণে প্রায় দুই শত বালক কালেজ ত্যাগ করিয়াছে অধ্যক্ষ মহাশয়ের ইহার কারণ 
অনুসন্ধান করিলেই সকলি জানিতে পারিবেন পরিত্যাগ দুই শত বালকের মধ্যে প্রধান লোকের 
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সন্তান অনেক আমরা সে সকল নামের বিশেষ তত্ব করি নাই কিন্তু জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত 
বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযূত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ এবং 

শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব প্রতততি অনেক প্রধান লোক বালকদিগকে কালেজে যাইতে শিষেধ 
করিয়াছেন... ব্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপর্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খন্ড, চতুর্থ 
সং, 1384 35, পৃ 14-15) 

এটা ঠিকই যে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র কলেজে আসা 

বন্ধ করেছিল, কারো কারো অভিভাবক নাম কাটিয়েও দিয়েছিলেন । কলেজের ছেলেরা 

মন্ত্রোচ্চারণের বদলে ইলিয়াড-অডিসি থেকে আবৃত্তি করতো, একবার একটি ছেলে 
বাবার সঙ্গে কালীঘাটে কালীদর্শন করতে গিয়ে দেবীকে প্রণাম না করে "গুড মর্নিং 

ম্যাডাম" বলে সম্বোধন করেন ৷ অবশ্য এই খবরটি বেরিয়েছিল ডিরোজিও হিন্দু কলেজ 
থেকে বিদায় নেবার পর । 

1831 খ্রিষ্টাব্দের 23 এপ্রল শনিবার হিন্দু কলেজ পরিচালন সমিতির বিশেষ 
সময় আহৃত হয় কলেজ প্রাঙ্গণে । এই সভায় মোট দশজন উপস্থিত ছিলেন পেরিশিষ্ট 
দ্র)। 

বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর _ গভর্নর 
এইচ. এইচ. উইলসন _ সহসভাপতি 

বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাবু রাধাকান্ত দেব 
বাবু রামকমল সেন 
ডেভিড হেয়ার 
বাবু রসময় দত্ত 

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর 

বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ 
লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় _ সম্পাদক 

এই সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বিষয়ে বলা হয় জনৈক শিক্ষকের (প্রস্তাবে কারো নাম 
করা হয়নি) আপত্তিকর আচরণ, যার প্রভাবে ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক অধঃপতনের 
প্রবণতা এবং সমাজে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে । 

প্রস্তাব থেকে আমরা জানতে পারি যে 25 জন অম্ভ্রাস্তবংশীয় ছেলেরা 
ইতিমধ্যেই কলেজ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে । আরো অন্তত 160 জন 
অসুস্থতার অজুহাতে কলেজে আসছে না, কিন্তু তারাও অবস্থার উন্নতি না হ'লে 
কলেজ ছেড়ে দেবে । যাই হোক, সভার বিবেচনার জন্য উনিশটি বিষয় € আসলে 
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আঠারোটি, কেননা ভুল করে 7-এর পর ক্রমিক সংখ্যা আছে 9 ) ছিলো । তার 

মধ্যে প্রথমটি হলো 

1 মিস্টার ডিরোজিও যেহেতু সকল নষ্ট্রের মূল এবং সাধারণের আশঙ্কার কারণ, তাকে কলেজ থেকে বহিজ্কার 

করা হোক এবং ছাত্রদের সঙ্গে তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হোক। 

পরবর্তী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রসঙ্গগুলিও ডিরোজিওর সঙ্গে সম্পৃক্ত ৷ যেমন £ 

2 ওপরের ক্লাসের যেসব ছাত্রদের বদভ্যাস এবং কুরীতি পরিচিত এবং যারা ভোজসভায় উপস্থিত ছিলো, 

তাদের সরিয়ে দেওয়া হোক । 

3 যেসব ছাত্রেরা প্রকাশ হিন্দু ধর্মের এবং দেশের প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা করে, তাদের আচরণে যদি 
তার প্রমাণ থাকে তো তাদেরও বহিজ্কার করা হোক। 

অন্যান্য প্রস্তাবগুলির মধ্যে আছে £ 

4 (রর পর থেকে) ভর্তির বয়ঃসীমা এবং কলেজের সময় নিদিষ্ট হবে যথাক্রমে 10 থেকে 12 এবং 18 

থেকে 201 ও 

5 ছেলেদের অপরাধের শাস্তি দেবার জন্য বকুনিতে যখন কাজ হবে না, তখন বেতমারার ব্যবস্থা করতে 

হবে। প্রধানশিক্ষকের বিবেচনার ওপর এটি ছেড়ে দেওয়া হলো । 

6 ছেলেদের স্বতাবচরিত্র বিষয়ে আগে থেকে অনুসন্ধান না করে নির্বিচারে ভর্তি করা চলবে না। 

7 |প্রসঙ্গটি আমরা আগেই আলোচনা করেছি । এখানে বলা হয়েছে যে অতঃপর শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে 
ইউরোপীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে] । 

9 (০) ছুটির পরে কোনো ছাত্রকে কলেজে থাকতে দেওয়া হবে না। 

10 কোনো ছাত্র যদি সাধারণ সভা বা বন্তৃতা শুনতে যায়, তাহ'লে তাকে বের করে দেওয়া হবে। 
1] পাঠ্যবইয়ের তালিকা এবং পড়াবার সময় নিদিষ্ট থাকবে । 

12 যেসব বই নৈতিক ক্ষতি করতে পারে, সেসব বই কলেজে আনা, পড়া বা পড়ানো চলবে না। 

1) ফারশি এবং বাংলা পঠনের সময় বাড়িয়ে দিতে হবে। 

14 সিনিয়র ছাত্রেরা সংস্কৃত পড়বে । 
15 এরপর থেকে তাদেরই মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে, যারা সচ্চরিত্র, লেখাপড়ায় ভালো এবং যারা আরো 

কিছুদিন পড়লে কলেজের পক্ষে তালো বলে বিবেচিত হবে । 

16 যারা জলপানি পেতে চায় তাদের সংস্কৃত এবং আরবিতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার । 

17 স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আগত ছাত্রদের সাধারণ নিয়মমাফিক ভর্তি করতে হবে এবং 
০০০০০০০০০০৪ 

| 

18ও19 |প্রসঙ্গটি বিষয়ে আমরা আগেই মন্তব্য করেছি অর্থাৎ দরজা বন্ধ করে ক্লাস নেওয়া চলবে না এবং 
শিক্ষকেরা স্বতন্ত্র জায়গায় আহারাদি করবেন] । 

প্রথম প্রস্তাবটি সবিস্তারে আলোচনা করে দেখা গেল যে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে 
কোনো অভিযোগ প্রমাণ করা দুরূহ । পরে বিষয়টি নিম্নলিখিত আকারে বিবেচিত 
হয় £ 
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ছাত্রদের ওপর মিস্টার ডিরোজিওর প্রভাব বিষয়ে যতোটুকু জানা যায় তা থেকে অধ্যক্ষসতা কি 
সঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে তীর নৈতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের দরুন তিনি তরুণদের 
শিক্ষাদান অনুপযুক্ত ? 

চন্দ্কুমার ঠাকুর বললেন যে রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ছাড়া ডিরোজিওর শিক্ষার 
কুফলের কথা তিনি কিছুই জানেন না। উইলসন বলেন, তিনি কোন কুপ্রভাবই লক্ষ 
করেননি এবং তার ধারণা ডিরোজিও খুব উচুদরের শিক্ষক । রাধাকান্ত দেবের মতে 
তরুণদের শিক্ষাদানের পক্ষে ডিরোজিও একেবারে অনুপযুক্ত ব্যক্তি । রসময় দত্ত 

চন্দ্রকুমার ঠাকুরের প্রতিধ্বনি করে বলেন রিপোর্ট ছাড়া ডিরোজিওর সংস্কার বিষয়ে 
তিনি কিছুই জানেন না। প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমাণাভাবে ডিরোজিওকে সব অভিযোগ 

থেকে রেহাই দেবার পক্ষে ছিলেন । রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন তিনি যা 

শুনেছেন তা থেকে তার বিশ্বাস ডিরোজিও অনুপযুক্ত ব্যক্তি । রামকমল সেন রাধাকান্ত 
দেবের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন যে তরুণদের শিক্ষকরূপে তিনি একেবারে অযোগ্য । 
শ্রীকৃষ্সসিংহের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি একেবারেই অযোগ্য নন এবং ডেভিড হেয়ারের মতে 
ডিরোজিও অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষক এবং তার অধ্যাপনায় ছাত্রেরা সবসময়ে উপকৃত 
হয়েছেন। 

দেখা যাচ্ছে অধ্যক্ষসভার অধিকাংশ সদস্য ডিরোজিওর শিক্ষার কুফল বিষয় 
নিশ্চিত নন । তখন প্রস্তাবটি সংশোধিত হলো এইভাবে £ 

কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত জনসাধারণের বর্তমান মনোভাব বিবেচনা করে মিস্টার 
ডিরোজিওকে বরখাস্ত করা সময়োচিত কিনা । 

চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন এবং রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মনে 
করেন যে এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় । রসময় দত্ত এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই অভিমত 
ব্যক্ত করেন যে পরিস্থিতি বিবেচনা করে এটি সময়োপযোগী । শ্রীকষ্ণর সিংহের মতে 
এর কোনো দরকার নেই । দেশীয় সম্প্রদায়ের মনোভাবের বিষয় বলে হেয়ার এবং 
উইলসন ভোটদানে বিরত থাকেন। শেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় £ সিদ্ধান্ত 
হ'লো যে মিস্টার ডিরোজিওর যোগ্যতা ও কাজের যথাযোগ্য বিবেচনার পর তীকে 
কর্মচ্যত করা হবে। 

অধ্যক্ষসভার সিদ্ধান্ত সেই দিনই ডিরোজিওকে জানিয়ে দেন উইলসন । তিনি 
ঠিক কী লিখেছিলেন জানি না, কেননা প্রথম চিঠিটি কোন জীবনী গ্রন্থে নেই । তবে 
25 এপ্রল ডিরোজিও উইলসনকে একযোগে দুটি চিঠি পাঠান _ একটি ব্যক্তিগত 
অন্যটি পদত্যাগপত্র 1? উইলসনকে লেখা চিঠি পড়ে মনে হয় তিনি বোধহয় 
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ডিরোজিওকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছেন এরকমভাবে 

লিখতে । এমনও ইঙ্গিত তিনি করেছিলেন যে পরিস্থিতি বদল হলে তার পুনর্ণিয়োগও 

হতে পারে। 

উইলসনের প্রতি পরম কৃতজ্জরতা প্রকাশ করেও ডিরোজিও লেখেন যে তার পক্ষে 
এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। তিনি জানান যে, 

আমার প্রতি কলেজের দেশীয় অধ্যক্ষবৃন্দ যে অসংযত ব্যবহার করেছেন, তাতে মনে হয় 

না যে তা এতো তাড়াতাড়ি প্রশমিত হবে যাতে আপনার প্রত্যাশামতো! এই প্রতিষ্ঠানে আবার 

ফিরে আসতে পারবো ।১* 

উইলসন কেন যে এরকম আশা করেছিলেন তা আমাদের বোধগম্য নয় । ডিরোজিও 

কিন্তু রক্ষণশীল সমাজকে ভালো করেই জানতেন। তিনি তার পদত্যাগপত্রে 
স্পষ্টভাষায় বলেন 2 

|এই প্রসঙ্গে] আমি আমার পন্রে কিছু ঘটনার যদি উল্লেখ না করি তা হলে আমার সুনামের 
প্রতি, যা আমার কাছে মূল্যবান, তার প্রতি অবিচার করা হবে । আপনাদের অপরাধ বিচারে 
আমার ধারণা এগুলি স্থান পায়নি । প্রথমত আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি । 
ঘিতীয়ত যদি আনা হয়েও থাকে তো আমাকে জানানো হয়নি । তৃতীয়ত অভিযোগকারী কেউ 
থাকলেও আমাকে তার সামনে হাজির হবার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি । চতুর্থত কোনো 

পক্ষেই কোনো সাক্ষী ছিলো না ! পণ্টমত আমার চরিত্র ও আচরণ বিষয়ে সমালোচনা হলো, 
অথচ আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেলাম না। ষষ্ঠত শুনলাম অধিকাংশ সদস্যই 
কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকার পক্ষে আমাকে অনুপযুক্ত মনে না করলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো 
যে আমাকে বহিজ্ষার করা হবে । সুতরাং আমার কথা না শুনে, পরীক্ষা না করে, বিচারের 
একটা প্রহসনের পর্যন্ত ব্যবস্থা না করে আপনারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমাকে কর্মচ্যুত করা 

হবে। এই হলো ঘটনা । আমি কোনো যন্তব্য করতে চাই না। 
আমি এই সুযোগে মিস্টার উইলসন, মিস্টার হেয়ার এবং বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের প্রতি আমার 
ধন্যবাদ লিপিবদ্ধ করতে চাই । গত শনিবারের সভায় তারা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে 
শুনলাম, তার জন্য ! 

চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন উইলসন। তিনি লিখলেন ঃ 
প্রিয় ডিরোজিও, 

আনান বিশ্বাস তুমিই ঠিক ; তাহলেও দেশীশ্ অধ্যক্ষদের প্রতি অযথা কঠোর না হলেও পারতে । তারা 

শৃধু জনসাধারণের সরব অভিযোশের ভিত্তিতে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এর সুবিচার- 
অবিচারের দায় তাদের ছিলো না । কোনো বিচারের অভিপ্রায় তাদের ছিলো ন্বা _ কোউকে) কোনো 

ধিক্কারও দেওয়া হয়নি! 

তারপর উইলসন লিখলেন যে তিনি তাকে গোপনে জানাচ্ছেন, ডিরোজিওর বিরুদ্ধে 

তিনটি অভিযোগ উঠেছিল । সেগুলির ভিত্তিতে তিনি প্রশ্ন করলেন, ডিরোজিও কি ঃ 
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1. ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না ? 2. মাতা-পিতার প্রতি আনুগত্য নৈতিক কর্তব্য 
বলে মনে করেন না ? 3. ভাই-বোনের বিবাহ কি শদ্ধ এবং অনুমোদনযোগ্য বিবেচনা 

করেন ? 

উইলসন আরো জানিয়েছিলেন যে ডিরোজিওকে জেরা করার অধিকার তীর 

নেই । তিনি ইচ্ছে হলে জবাব না-ও দিতে পারেন । তবে তার কাছ থেকে লিখিত 

কোনো উত্তর পেলে তিনি জোরের সঙ্গে সেগুলি অন্য সদস্যদের দেখাতে পারবেন, ধাদের 
মতামত মূল্যবান । 

উত্তরে ডিরোজিও গ্রছ এপ্রিল দীর্ঘ পত্র দেন (পরিশিষ্ট দ্র) । এই চিঠিটি উইলসন 
অধ্যক্ষসভার সদস্যদের মধ্যে বিলিও করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি । 

কার্যবিবরণীতে শুধু এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ আছে ডিরোজিওর পত্রাবলি পেদত্যাগপত্র 
সহ) সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত হবে । তারিখ গ্রছ এপ্রিল । 

উইলসন ভেবেছিলেন যে ডিরোজিওর চিঠিতে কাজ হবে। তা হয়নি । কিন্তু 

আমাদের প্রশ্ন হলো উইলসন হিন্দু কলেজের দেশীয় অধ্যক্ষদের অসহায়তা বিষয়ে 
ডিরোজিওকে কেন এতো কথা বলতে গেলেন ? এটা কি নেহাংই সৌজন্যবোধ থেকে 
নাকি ক্ষুব্ধ ডিরোজিওর ক্রোধ প্রশমনের জান্য £ তবে উইল্সনের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু 

সমাজের বরাবরই খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো । তিশি এমন কি আইন করে সতীদাহ 
প্রথা বন্ধ করার বিরোধী ছিলেন । তার মতে সতীদাহ যে হিন্দুধর্মের অংশ নয় এটা 
শিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল 1১5 

বস্তুত ডিরোজিওর প্রতি অবিচারে আমরা শুধু দেশীয় কর্মকর্তাদের দায়ী করতে 
অভাস্ত, কিন্তু উইলসন এবং হেয়ারেরও অনেক দ্বিধা ছিলো । ডিরোজিওকে কর্মচ্যুত 
করার এ্রতিহাসিক সভায় স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের বিষয়ে (07 নম্বর) যে প্রস্তাব গৃহীত 
হয়, তার কোনো প্রতিবাদ করেননি হেয়ার ! ডিরোজিওকে বরখাস্ত করবার কয়েক মাস 
পরেই পটলডাঙা স্কুল থেকে বিতাড়িত হন দুইজন ডিরোজিয়ান : কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক । এ ব্যাপারেও প্রধান উৎসাহী ছিলেন রাধাকাত্ত 
দেব । হেয়ার মৃদু আপত্তি করে পরে এই বিচার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন । 

ঘটনাটি হলো এই । ইউরেশীয় নেতা জন রিকেট্সকে 183] খ্রিষ্টাব্দের জুলাই 
মাসের গোড়ায় টাউন হলে একটি বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হয় । এই সভায় বহু বিশিষ্ট 
হিন্দুও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । কৃষ্ণমোহন এবং রসিককৃষ্ণ স্থির করেন যে তারা শুধু 
সভাতেই যোগদান করবেন তা নয়, যেহেতু তারা জাতি-বর্ণভেদ মানেন না. তীরা 
নৈশভোজেও হাজির থাকবেন । আবার হিন্দুসমাজ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ডেভিড 
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হেয়ার বিশেষভাবে অনুরোধ করায় পূর্বোক্ত দুজন সেখানে আহারাদি করেননি, যদিও 
যুক্তির দিক দিয়ে তার কথা মানতে পারেননি তারা । 

যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন যে কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে যে গোমাংস খাবার ঘটনা 
ঘটেছিল, এটি তারই প্রতিক্রিয়া 1%) বস্তুত তা নয় । আর সেখানে নৈশভোজের কোনো 
ব্যাপারই ছিলো না। স্বয়ং কৃষ্ণমোহন গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন । যাই হোক, ক্যালকাটা 
স্কুল সোসাইটির তদানীন্তন সম্পাদক রূপে রাধাকান্ত দেব অন্যান্য কর্তৃপক্ষদের স্পষ্ট 
ভাষায় লেখেন : 

আমার ধারণা আপনারা পটলডা্ডা স্কুলের দুজন শিক্ষকের নৈশভোজ বিষয়ে বিস্তারিত অবগত 
হয়েছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে জানতে ইচ্ছা করি_-আপনারা কোনটা চান ? জাতিচ্যুতদের স্কুল 
থেকে বহিজ্ষার করতে না কি হিন্দু ছাত্রদের নষ্ট করবার জন্য স্কুল রেখে দিতে ? 

স্কুল সোসাইটির অন্যতম সদস্য ছিলেন স্যর এডওয়র্ড রায়ান (1793-1875)। 
রাধাকাস্ত তার ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন পূর্বোক্ত শিক্ষকদের কর্মচ্যত করবার জন্য । 
কিন্তু রায়ানের মত ছিলো না। হেয়ারের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটি সাময়িকভাবে চাপা 
পড়লো । শেষ পর্যন্ত অবশ্য রসিককৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ মোহনকে চলে যেতে হলো । এবারেও 
হেয়ার আক্ষেপ করলেন এই বলে যে এরকম দুজন সুযোগ্য শিক্ষককে হারাবার জন্য 
তিনি দুঃখিত । 

সেদিন যদি হেয়ার রাধাকাস্তর অন্যায় দাবি না মেনে নিতেন, তাহলে প্রতিক্রিয়া 
কী হতো ? হেয়ারের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করার সাহস কি রাধাকান্ত দেবের ছিলো ? 
আসলে হেয়ার বিদেশী ছিলেন বলে হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত সবসময়ে এড়িয়ে 
চলেছেন । দেশীয় সমাজে তার জনপ্রিয়তার কারণও অনেকটা তাই | তিনি পরোপকারী 
অথচ ধর্মীয় প্রথা বা কুসংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন না। 

হিন্দু মানসিকতা যাতে কোনোভাবে ক্ষুণ্ন না হয়, এবিষয়ে তিনি এতোটাই সচেতন 
ছিলেন যে রেভারেন লালবিহারী দে-কে (1824-94) নিজের স্কুলে ভর্তি করেননি 
হেয়ার । লালবিহারীর অপরাধ, তিনি ডাফের স্কুলে বাইবেল পড়েছেন, অতএব 
হেয়ারের ভাষায় তিনি 'আধা খ্রিষ্টান । এই কাহিনী স্বয়ং ডাফই লিখে গেছেন 141 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু স্বার্থরক্ষায় হেয়ার রাধাকান্তর মতোই সচেতন । 
অথচ ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে রেভারেশু লালবিহারী কোনোভাবেই কম ভারতীয় 
ছিলেন না। 

আমরা আবার ডিরোজিওর কর্মচ্যুতির প্রসঙ্গে ফিরে আসি । সেদিন যদি উইলসন 
এবং হেয়ার ডিরোজিওর প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে অধ্যক্ষসভা থেকে পদত্যাগ 
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করতেন, তাহলে ফল হয়তো অন্যরকম হতো । কেননা পরিচালকবর্গের সবাই 
জানতেন যে এক্ষেত্রে ছাত্রদের হিতসাধন ছাড়া পূর্বোক্ত দুজনের আর কোনো স্বার্থ 

ছিলো না। এই ঘটনার বছরখানেকের মধ্যেই অর্থাৎ 16 মে 18৭2 খ্রিষ্টাব্দে উইলসন 
পরিচালনা সভা থেকে পদত্যাগ করেন । অবশ্য কারণ ভিন্ন। ত্র বছরেই তিনি 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বডেন অধাপক নিযুক্ত হন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ডিরোজিও হিন্দু কলেজ ছেড়ে দেবার মাস তিনেক পরে প্রধান 

শিক্ষক ডি.আন্সেলমেও চলে যান । তিনি পদত্যাগ করেছিলেন, না কর্মাত হয়েছিলেন 

জানি না।42 

ডিরোজিও প্রসঙ্গে 7 মে 183] খ্রিষ্টাব্দে "সমাচার চন্দ্রিকায় নিম্বলিখিত খবরটি 

প্রকাশিত হয় : 

... হিন্দু কলেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ এপ্রল শনিবার 
ডাইরেক্ুর অর্থাৎ কর্মাধ্ক্ষদিগের কলেজের ভ দ্রাভদ্র বিবেচনা নিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে 
যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তছ্িবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই কিন্তু শনিয়াছি যে 
শ্রীযুক্ত ড্রোজু সাহেব নামক একজন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম হইতে রহিত করিয়াছেন 
এবং শ্রীমাধব মল্লিক নামক একজন তেলি ছাত্র এক পণ্ডিতকে কটু বলিয়াছিল তজ্জন) তাহার 
সমুচিত দণ্ড করিয়াছেন অর্থাং প্র তেলি পো ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পদে ধরিয়া কহিয়াছে এমন কুকর্ম্ম 
আর করিব না এবার অপরাধ মার্জনা কর । £? 

কলেজের কার্যবিরণী যেটি সুশোভন সরকার সংকলন করেছেন, ভাতে মাধব মল্লিকের 
প্রসঙ্গ নেই । 

ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে বিদায় নিলেন । হিন্দু কলেজের একটি যুগ শেষ 

হলো, শুরু হলো ডিরোজিওর জীবনে নতুন অধ্যায় । 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নতুন অধ্যায় বড়ো সংক্ষিপ্ত । অধাপনার পদে ইস্তফা 
দিয়ে ডিরোজিও বেচেছিলেন মাত্র আট মাস । তার আয়ু বিষয়ে একটি চমকপ্রদ ঘটনার 
উল্লেখ করেছেন ম্যাজ । একবার ডিরোজিওর কোনো ছাত্র তাকে নিয়ে একজন সন্গ্যাসীর 
কাছে যান। তিনি ডিরোজিওকে দেখে ছাত্রটিকে বলেন, 'তোমার শিক্ষক খুব স্বলায়ু। 
আমি তার নাম জানি না, তবে তার নামে যে কয়টি হরফ আছে, তিনি ঠিক ততোদিন 
বাচবেন 11ো]9 1,06113 ৬1101) [)010210-তে তেইশটি বর্ণ পাই এবং তিনি তেইশ 

বছর বয়েসে মারা যান। 
এটি হয়তো নিতান্ত কাকতলীয় ব্যাপার । কিন্তু হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর 
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যোগাযোগও আকস্মিক । তার মৃত্যুর পরে 'ইন্ডিয়া গেজেট" পত্রিকায় মন্তব্য করা 
হয়েছিল যে 'জীবিকা নির্বাচনের সুযোগ থাকলে তার মতো তরুণ সজীব (4৫0) 

মন নিশ্চয় শিক্ষকতা গ্রহণ করতো না' 14 

তবে এই জল্পনাকল্নার মধ্যে না গিয়েও বলা চলে যে ডিরোজিও পড়ানোর 

কাজটি ভালবেসেছিলেন । জীবনের শেষ বছরে তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে 
যে সনেটটি লেখেন তাতে তাদের জন্য তার শুভাকাঙ্ক্ষা ও গর্ববোধ স্বতঃম্ফৃততি 

প্রকাশিত হয়েছে । কবিতাটি 1831 খ্রিষ্টাব্দের 'বেঙ্গল তআ্যানুয়ালে' প্রকাশিত হয়: 

187)4070017%, 10156 0716 0918]5 01 ০917 11095; 

£ ৬2101) 1110 (07116 01017110601 901] 11110, 

/চা)0ূ 000 5৬০৮1 199501717% ০0111705101] [17181011745 

২0] ]01011601718] 01061 1105 210 [১৬৫] ০, 

8021 50017) (10৬ ৮০906 0014 ঘা) 96১0 ৪এঘাা।তা 1015) 

17761 ৮৮117151010 100] 5শো?111- 0) 10৬ 1100 ৬1005 

€)1 0110011)5121700, 2110 [05110101106 4৯101] 51)0৮৮০5 

€)1 ০৫11 1070৮10080, 2110 1011101111000160 1511705 

€)1176৮/ 7১৮০0100175 51060 11101] 11711010100 

৯00 10%৮ 5000 ৬0151] 11017 14 01711790107001 

৬1720 10581706 াথাত 00100 00, ৮৮7৫) 1 5০০ 

1206, 0] 1106 হাঠাটো 01 0119, 

৬০৪৬] 1116 017201015 90] 2০ 901 10 1217, 

/ঠ10 0707 116611078৮0 001 11৬6 2) ৮৫1], 

শিক্ষককে নিয়ে ছাত্র কবিতা লিখেছেন এরকম দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু 

শিক্ষক ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিষয়ে কবিতায় প্রশস্তি করছেন এরকম নজির 

খুব কম। 

পূর্বোক্ত সনেটটির শেষ লাইনে আছে : 'এবং তখন আমার মনে হয় আজি 

বৃথাই বাচিনি' । ডিরোজিও সঙ্গতভাবেই এই বিশ্বাস নিয়ে গতাযু হন। 

সঙ্গে সঙ্গে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন মনে আসে | গুরুকে তার শিষ্যেরা শেষ পর্যন্ত 

কতটুকু মনে রেখেছিলেন ? কথাটা অন্যভাবে বলা যায় । তাদের পরবর্তী জীবন ও 

কর্মধারায় ডিরোজিওর প্রভাব কতটুকু ? এটা ভাবতে অবাক লাগে যে সাময়িক পত্রে 

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ডিরোজিওর রচনাবলি সংকলনের কোনো তাগিদই অনুভব করেননি 

তারা । তাহলে তার কান্ট বিষয়ে, বৃটিশ কবিদের বিষয়ে প্রবন্ধগুলি এভাবে হারিয়ে 
যেতো না । ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে সুযোগ্য সম্পাদক অথবা লেখকের অভাব ছিলো 
না । তার কবিতা সম্পকেই বা তারা কতটা আগ্রহী ছিলেন ? ডিরোজিওর মৃত্যুর 
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পরে চল্লিশ বছরেরও বেশি কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে তার নির্বাচিত কবিতাসংগ্রহের 

জন্য এবং সে কাজটা করেছিলেন অওয়েন আরাটুন,ডিরোজিওর সঙ্গে যার কোনো যোগ 

ছিলো না । অথচ সে সময়ে প্যারীচাদ, দক্ষিণারঞ্জন, কৃষ্ণমোহন, রামতনু শিবচন্দ্র প্রমুখ 

অনেকেই জীবিত ছিলেন । 
ডিরোজিওর কোনো জীবনীগ্রন্থ তার মৃত্যুর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে প্রকাশিত হয়নি । 

এবং তীর প্রথম চরিতকার টমাস এডওয়র্ডস ভারতীয় ছিলেন না । ডিরোজিওর মৃত্যুর 

পরে তার বোন এমিলিয়া ইন্ডিয়া গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি দেন যে তিনি তার ভাইয়ের 

স্মৃতিকথা লিখতে চান এবং সেই ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা প্রাথনা করেন। 

এই বইটি কি আদৌ লেখা হয়েছিল ? ডিরোজিয়ানরা এ সম্পর্কে নীরব । 

ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে 'আ্যাকাডেমিক আসোসিয়েশন' হেয়ার সাহেবের স্কুলে 

উঠে যায়। কিন্তু তার নামে কোনো স্মৃতিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়নি । অন্যদিকে হেয়ারের 

মৃত্যুর পরে তীর স্মরণে যে বার্ষিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হয় তা একটানা পঁচিশ বছর 

চলেছিল । তার পরেও যে অন্তত দশ বছর তার অস্তিত্ব ছিলো, সে বিবরণ তো আমরা 

প্যারীটাদের বইতেই পাই । এই প্রসঙ্গে হেয়ার প্রাইজ ফান্ডের কথাও বলা যায়। 

শিক্ষকরূপে ডিরোজিওর জনপ্রিয়তা তর্কাতীত । কিন্তু ছাত্রদের কর্মজীবনে তার 

প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে । এটা ঠিকই সততা, নিষ্ঠা এবং সাহস ডিরোজিওর 

শিক্ষার ফল । তবে ধর্মবিশ্বাস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ডিরোজিওর যুক্তিবাদের প্রভাব 

আগের মতো লক্ষ করি না। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হরমোহন চট্টোপাধ্যায় এ 

কলেজের ডিরোজিওর সময় পর্যন্ত একটি ইতিহাস লিখেছিলেন । এটি কখনো 

পৃস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি । এই পান্ডুলিপি থেকে রাজনারায়ণ বসু, টমাস এডওয়ডস 

প্রমুখ অনেকেরই সাহায্যে পেয়েছিলেন । বস্তুত 1875 খ্রিষ্টাব্দের বক্তৃতায় রাজনারায়ণ 

বসু মন্তব্য করেন : 

হরমোহনবাবু কলেজের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি _ এই চারি যুগেরই ইতিহাস বিশেধরাপে 
জানেন । আমরা ভরসা করি, তিনি কলেজের পুরাবৃত্ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া সাধারপবর্গকে 

পরিতৃপ্ত করিবেন । 

আমি অতিশয় দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই বন্তৃতার দিবস হইতে 

এক বংসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরমোহনবাবু তাঁহার বন্ধুদিগকে শোকাকুল করিয়া পরলোক গমন 
করিয়াছেন । 45 

হরমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে সেযুগে কলেজের ছাত্র এবং সত্যবাদিতা প্রায় 
সমার্থক ছিলো । লোকেরা তখন বলাবলি করতো যে 'ও কলেজের ছাত্র, সুতরাং মিথ্যা 
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কথা বলতে পারে না" । কর্মক্ষেত্রেও ডিরোজিয়ানরা এই সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছিলেন । 

কোনো সন্দেহ নেই এটি যে-কোনো শিক্ষকের পক্ষে পরম গৌরবের । 
গত তিরিশ বছরে ডিরোজিয়ানদের প্রসঙ্গে যেসব মূল্যায়ন হয়েছে তার মধ্যে 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুশোভন সরকারের "ডিরোজিও আ্যান্ড ইয়ং বেঙ্গল' (1958) 
এবং সুমিত সরকারের 'দ্য কমৃপ্লেকসিটিজ অব ইয়ং বেঙ্গল' 09753) | সালাহউদ্দীন 
আহমেদও ডিরোজিয়ানদের প্রসঙ্গে অনেক খবর দিয়েছেন তার তথ্যবহল গ্রন্থে । 

আমরা আপাতত সুশোভন সরকার এবং সুমিত সরকারের বক্তব্য বিশ্লেষণ করবো, 
কেননা তাদের মতামত ইয়ং বেঙ্গল সম্পকে দুই বিপরীত মনোভাবের প্রতিনিধিস্থানীয় । 

সুশোভন সরকারের মতে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ইয়ং বেঙ্গল দলের বিশিষ্ট 
অবদান রয়েছে | তিনি মনে করেন যে কর্মসূত্রে এবং ব্যক্তিগত কারণে ডিরোজিওগোষ্ঠী 

মতো এটি কোনো সংহত রূপ পায়নি । তা সব্তেও ডিরোজিওর মৃত্যুর এক ঘুগ পরেও 

যৌথভাবে তার অভিঘাত লক্ষ করি ।% 

তাদের রাজনৈতিক প্রগতিশীলতার উদাহরণরূপে সুশোভন সরকার মনে করেন 
পুলিশি দুর্নীতি বিষয়ে 1833 হিষ্টাব্দে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সমালোচনা | চিরস্থায়ী 

বন্দ্যোবস্তর ফলে প্রজাদের নিরাপত্তার অভাবের দিকেও তিনি দৃষ্টিপাত করেন । তিনি 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন তারাচাদ চক্রবত্তী, রামগোপাল ঘোষ, 

দক্ষিণারপ্রন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাদ মিত্র নানা সময়ে প্রগতিশীল ভূমিকা 
নিয়েছিলেন ।% 

ডিরোজিয়ানদের ইংরেজিয়ানা ও নাস্তিকতার ব্যাপারটিকেও সুশোভন সরকার 
মনে করেন যে বড়ো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (.০৯০:91০9১০') | তাদের বাঙলা 

ভাষা প্রীতির উদাহরণ স্বরূপ তিনি কৃষ্ণমোহন, প্যারীচাদ, রামগোপাল, রাধানাথের 
উল্লেখ করেছেন । তাদের স্বদেশপ্রেমও প্রশংসনীয় । আর তাদের প্রসঙ্গে 'নাস্তিকতার' 
অভিযোগ যে গ্রহণীয় নয় তা আমরা আগেই দেখেছি । 

ুশ্মোভন সরকার উপসংহারে বলেছেন যে ইয়ং বেঙ্গলের সীমাবদ্ধতা আসলে 
সমগ্র নবজাগরণেরই অংশ । উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজ বৃটিশ শাসনের শোষক 
রূপটি দেখতে পাননি, তারা শুধু আশু সুফলগুলি লক্ষ করেছিলেন । এই 'জাগরণে'র 
প্রবক্তাগণ সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং হিন্দু শ্রতিহ্য ও 
জীবনযাত্রা সম্পর্কে অতি মনোযোগ মুসলমান নাগরিকদের কাছ থেকে ব্যবধান সৃষ্টি 
করেছিল । 
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তাঁদের সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা কোনো বিশেষ আদর্শের ভিন্তিতে তারা কোনো 

স্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি । কিন্তু এ সত্বেও তাদের বড়ো কীর্তি হলো 

নিভীক যুক্তিবাদ এবং পশ্চিম থেকে আগত নতুন প্রাণসণ্তারী ভাবধারার বিষয়ে 

অকপট স্বীকৃতি । সেই চেতনার অনেকটাই অবশ্য নিমজ্জিত হলো এরতিহ্বাদ, 
অধ্যাত্মবাদ, ধর্মমগ্নতা এবং পুরাতনের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় 1 

ইয়ংবেঙ্গল দল পশ্চিমী ভাবধারা কতটা সার্থকভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিল, 

সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সুমিত সরকার । তার মতে, 

না 11870511001] হিট) 32718] 10 19104107057 210 টি এট), 06 105 100]0104 10 

51100951, 00110171755, 1110 0869১ 01 79071367800 20106 00০181 06)2) টি 

1170 10051011470) 50101 15 10 8101520 2,৫ ৩]01817 0015 ০০৪১৯ 946£01701 81101) 2000 

৬107070৪৬৪১ 01060018718] 134109] 0010)11৯00 

ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীকে নিয়ে উনিশ শতকে যেসব নাটক- প্রহসন লেখা হয়েছিল, তাদের 

মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দ্য পারসিকিউটেড' (1831), মাইকেল 

মধুসুদন দত্তর (1824-75) "একেই কি বলে সভ্যতা' (18%)) এবং দীনবন্ধু মিত্র 

(1829-73) 'সধবার একাদশী" (1866 )। সুমিত সরকার পূর্বোদ্ধিত উক্তিতে এই [তিনটি 

নাটক বিষয়ে মন্তব্য করেছেন । বেণীমোহন হলেন কৃষ্ণমোহনের নাটকের চরিত্র, 
নবকুমার এবং নিমচাদ যথাক্রমে মধুসুদন, দীনবন্ধুর সৃষ্টি | 

'দ্য পারসিকিউটেড' নাটকের পট ভূমি কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে গোমাংস- আহার, 

যে ঘটনা আগেই বিবৃত হয়েছে । নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রবা আহারের জনা মহাদেব পুত্র 

বেণীলালকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বললেন । ছেলের ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে তিনি মাথা 

ঘামান না, কিন্তু পিতারূপে তার অনুরোধ জাতপাত যেন বজায় থাকে । বেণীলাল 

নানা অন্তর্থন্ৰের মধ্যে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে বৃদ্ধ পিতার 

জন্যও সত্যকে বর্জন করা যায় না। রক্ষণশীল সমাজের প্রধানদের ভন্ডামি 

বিষয়েও তীর নানা অভিজ্ঞতা হলো, যেমন সম্পাদক লালচাদ এবং তীর পৃষ্ঠপোষক 

দেবনাথ । 

বেণীলালের উত্তরসূরি নবকুমার এবং নিমচাদ । সুমিভ সরকারের ধারণা 

বেণীলালের বিদ্রোহের মধ্যে যতোই অপরিণতমনস্কতা এবং অতিরঞ্জন থাকুক না কেন, 

তা একই সঙ্গে পরিবত্তনীয় ও ট্র্যাজিক। কিন্তু বেণীলালের ভাবমূর্তি কত দ্রুত বিপরীত 
দিকে রূপান্তরিত হলো নবকুমার এরং নিমটাদের মধ্যে ৷ অথচ মধুসুদন এবং দীনবন্ধু 
তো নব্যবঙ্গ বিষয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন । সুমিত সরকার আলোচ্য প্রবন্ধের অন্যত্র 
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মন্তব্য করেছেন যে ঠিক কালানুক্রমিক ভাবে না হলেও মানসিকতার দিক দিয়ে 

কাছাকাছি ইয়ং বেঙ্গল দল একজনই সাহিত্য প্রতিভা সৃষ্টি করেছে, তিনি হলেন 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত | যাই হোক, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা” পড়লে বোঝা 

যায় যে তারও এ-বিষয়ে মোহভঙ্গ হয়েছিল । তার নাটকে দেখি মুক্তির নামে 
নব্যতরুণেরা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন, 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' সভার অধিবেশন হচ্ছে 
পতিতালয়ে । দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'তে চিত্রিত নিমচাদ ছাড়া প্রত্যেকেই ভন্ড । 

এখানে পশ্চিমীকরণের অর্থ হলো একটু- আধটু ইংরেজি বুলি এবং প্রচণ্ড মদ্যপান । 

সুরাপান নিবারণী সভার সদস্য থেকে শুরু করে ব্রাহ্ম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেনারাম, 
কলকাত্তাই হবার আকর্ষণে পথন্রষ্ট রামমাণিক্য _ কে নেই এখানে ? একমাত্র প্রধান 

চরিত্রটি ভন্ডও নয়, মুর্খও নয়। কিন্তু তার বুদ্ধি আর বৈদগ্ধ্য অপচয়িত হয়েছে 

নৈরাশ্যবাদে এবং অসংযমে । 

পূর্বোক্তি চরিত্রগুলির মধ্যে নিশ্চয় সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন আছে, কিন্তু 
সুমিত সরকার শুধু কাল্পনিক চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি । ইয়ং বেঙ্গল 

গোষ্ঠীর ভাবনা-চিস্তার বৈপরীত্যও আলোচনা করেছেন । 

তার ধারণা 1840-এর পর থেকে ডিরোজিয়ানরা হয়তো ক্রমশই সামাজিক 

প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকেছিলেন । 4? ও্পনিবেশিক কাঠামোয় শিক্ষিত ব্যক্তির উন্নতির 

অন্যতম সুযোগ হলো সরকারি চাকরি । ডিরোজিয়ানদের অনেকেই যেমন হরচন্দ্র ঘোষ 

(সদর আমিন), রসিককৃষ্ণ মলিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, চত্্রশেখর দেব, শিবচন্দ্র দেব 
প্রমুখ ডেপুটি কালেক্টর অথবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। রাধানাথ শিকদারও 

সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসে কাজ করতেন । রামগোপাল ঘোষের জীবিকা অবশ্য ছিলো 

ব্যবসায় । প্রসঙ্গত 'দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র 15 ফেব্রুয়ারি 1845এ প্রকাশিত নিম্নলিখিত 

মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য £ 

চকরবরতী গোষ্ঠীর 'বাগাড়বর এবং অগনগর্ভ ব্তৃতা' ইতিমধ্যেই ধ্বনিতে মিলিয়ে গেছে এবং 
বিচারবিবেচনা ক'রে কিছু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি ছড়িয়ে দিলে তার আর পুনরুখানের সম্ভাবনা 
নেই ।১ 

কথাটির মধ্যে শ্রেষ থাকলেও এটা ঠিকই যে চাকরির জন্য সরকারি নির্ভরতা তাদের 

অনেক শমিত করেছিল । সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে ডিরোজিয়ানদের মধ্যে একমাত্র 
দক্ষিণারঞ্জনই অভিজাত ধনী পরিবার থেকে এসেছিলেন । কিন্তু তার পরিণতিও 

আলাদা নয় । প্রথম যৌবনে দক্ষিণারঞ্জন মতামতের দিক দিয়ে উগ্র প্রগতিশীল ছিলেন । 
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সংস্কৃত কলেজ হলে অনুষ্ঠিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র 1845 খ্রিষ্টাব্দের 13 
ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে তিনি ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ফৌজদারি বিচার এবং 
পুলিশি ব্যবস্থা'্র সমালোচনা করে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তার মতামতে অসহিষ্ণু হয়ে 
উপস্থিত শ্রোতা রিচার্ডসন বলেন, "আমি এই সভাগৃহকে রাজদ্রোহের আস্তানা হ'তে 
দেবো না'। সভাপতি তারাচাদ চক্রবর্তী রিচার্গনকে তীর কথা প্রত্যাহার করতে 
নির্দেশ দেন। রিচার্ডসন প্রথমে অস্বীকার করেন, পরে দক্ষিণারঞ্জন তার বক্তব্য 
পরিম্কার করে বললে তিনি জানান যে, উপস্থিত সদস্যবৃন্দদের কাউকে আঘাত করার 
উদ্দেশ্য তার ছিলো না এবং তিনি তার মন্তব্য প্রত্যাহার করেন । সেই অধিবেশনে 
সর্বসম্মতিক্রমে এটাও স্থির হয় যে এর পর থেকে ত্র সভ্যগৃহে কোনো অনুষ্ঠান হবে 
না) 

সেই জ্বালাময়ী বন্তৃতাতে অবশ্য দক্ষিণারঞ্জনের এই স্বীকৃতিও ছিলো যে 
নিরাপত্তা ও আইনব্যবস্থার দিক দিয়ে মুসলমান আমল থেকে ইংরেজ আমল ঢের 

ভালো । যাই হোক, দক্ষিণারঞ্জনের পরিণতি কিন্তু বুটিশ শাসনের পরম ভক্ত রূপে। 
সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে বৃটিশ নীতির প্রশস্তি করে তিনি ডাফ-এর সুপারিশে ক্যানিং- 
এর সৌজন্যে অযোধ্যায় বিদ্রোহী জমিদার বেণীমাধব বক্স-এর বাজেয়াপ্ত তালুক প্রাপ্ত 
হন । এই বৃটিশ সরকারই তীকে "রাজা" উপাধি দেন 12 মহারানী ভিক্টোরিয়ার ভারত 
রাজ্য ভার গ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে 'দক্ষিণারঞ্জনবাবু ব্রাহ্মসমাজ করিয়া 
মহারাণীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাশীবর্বাদ প্রার্থনা করেন" 13 

সামগ্রিক বিচারে তাই সুমিত সরকারের ধারণা যে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে 
ডিরোজিয়ানদের রাজনৈতিক প্রগতিশীলতা রামমোহন প্রচারিত নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যেই 
থেকে গেছে । রামমোহনের মতো তারাও ব্যবসা-বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া 
অধিকার এবং কিছু কিছু শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করলেও বৃটিশ শাসনের প্রতি 
অনুগত থেকেছেন। আর তারাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন হিতবাদী দর্শন দ্বারা.।১4 

এটা ঠিকই যে তথাকথিত ভারতপ্রেমিক জর্জ টমসনের বৃটিশ স্বার্থপন্থী ভূমিকা 
তারা ধরতে পারেননি। প্রিন্স দ্ধাকনাথ আনীত টমসন সেদিন ডিরোজিয়ানদের 
অভিভূত করে ফেলেছিলেন । 

আগেই বলা হয়েছে যে হিতবাদী (ইউটিলিটেরিয়ান) দর্শনের দ্বারা রামমোহন 
গোড়াতে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার অভিঘাত ডিরোজিয়ানদের মধ্যেও লক্ষ করি ॥: 
হিতবাদীদের অন্যতম দর্শন ছিলো 'সুশাসনের অন্যতম শর্ত হালো স্বায়ত্তশাসন'। কিন্তু 



রর 
হেনরি ডিরোজিও 

ভারতবর্ষকে তীরা ব্যতিক্রম মনে করতেন। তারা এদেশের বেলায় বৃটিশ শাসনের 
সুদূরপ্রসারী শুভ ফলের দিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন । "কালা আইনে'র বিরুদ্ধে রামগোপাল 
ঘোষের জ্বালাময়ী প্রতিবাদ অথবা 'ভার্নাকুলার প্রেস আ্যাক্ট' 0878) সম্পকে কৃষ্ণখমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহসী ভূমিকা সত্বেও* সাধারণভাবে বুঁটিশ শাসন বিষয়ে ডিরোজিয়ানদের 
মতামত অনুকূলই ছিলো। কালা আইন হলো 1849 খ্রিষ্টাব্দে ডিস্কওয়াটার বেখুন 
(1801-51 খ্রি) একটি আইনের খসড়া করেন যাতে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফৌজদারি 
আদালতের অধীনে শ্বেতাঙ্গদেরও আনার প্রস্তাব হয়। শাসকদলের প্রভাবশালী 
গোষ্ঠীর প্রবল আপত্তির দরুন এটি প্রত্যাহত হয়েছিল। 

এদেশে বৃটিশ শাসন ও স্থায়িত্ব সম্পকে ডিরোজিওর ঠিক কী ধারণা ছিলো আমরা 
জানি না। কবিতায় তিনি অতীত ভারতের মহিমা কীর্তন করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার 
দ্বারা রাজনৈতিক মত বিষয়ে ধারণা করা দুরূহ । তবে মনে হয় আইন করে সমাজ 
সংস্কারের তিনি পক্ষে ছিলেন । তার পরোক্ষ প্রমাণ সতীদাহ প্রথা রদ হল তীর কবিতা 
রচনা । সেখানে শিরোনামে সদ্য গৃহীত আইন থেকে উদ্ধতি আছে, বেন্টিঙ্ক বিষয়ে 
সশ্রদ্ধ প্রশস্তি আছে । এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আসে। ডিরোজিওর সঙ্গে 
রামমোহনের ব্যক্তিগত পরিচয় কতটুকু ছিলো অথবা আদৌ ছিলো কিনা । শেষোক্ত 
ব্ক্তি 1839 খ্রিষ্টাব্দের 19 নভেম্বর কলকাতা থেকে ইংলন্ডে গমন করেন । সুতরাং 
ডিরোজিওর কর্মধারা রামমোহনের অজ্ঞাত থাকার কারণ নেই । সেদিনের কলকাতায় 
দুজনেই ছিলেন বিতর্কিত ব্যক্তি এবং দুজনেরই সংঘাত ছিলো মুখ্যত রক্ষণশীল হিন্দু 
সমাজের সঙ্গে । ডাফের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতার কথা আমরা জানি । তুলনায় 
ডিরোজিও-রামমোহনের যোগাযোগ বিষয়ে তথ্য নেই বললেই চলে । এমন কি 
প্যারীচাদ মিত্র লিখিত তারাাদ চক্রবতীর (যিনি ছিলেন রামমোহন এবং ইয়ং বেঙ্গলের 
যোগসূত্র) জীবনীতেও এ-সম্পকে কোনো তথ্য পাই না । ডিরোজিয়ানদের মধ্যে ধারা 
পরে ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে তো বটেই, অন্যান্যরাও যে রামমোহনের 
চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে । সুতরাং সেযুগের ভাব- আন্দোলন 
বোঝবার জন্য রামমোহন-ডিরোজিও প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে । 

উল্লেখপঞ্জি 

1]. 18277) 70679210 : 77215045507 2051, 7290867, 974 70477521151, 0101783 734৬/8135 17011. 101 

তি.1. 1083 (30018, 2170 €৫7., 08108 1980,7167- এর পর থেকে 111) ব'লে উল্লিধিত। আসলে 
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১ 

17ক 

15 

এই উক্তিটি এডওয়র্ডস-এর মৌলিক নয় | 'ওরিয়েস্টাল ম্যাগাজিন'-এর লেখক বহু আগেই অনুরূপ 

উক্তি করেন। 

11677) 1)27029 : 116 15872510ল 1০961 574 18619777567, 151001 আএ11া 15480, ১০ 1২8৯ 

0)0001)017০4., 74 ০7). 08100119 1982,1%6. এর পর থেকে 117)157/২ বলে উপ্রিখিত ! 

ধডিরোজিও" যোগশচন্দ্র বাগল, কলকাতা 1976, 0.4) 

ত্র এবং 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভলিত ও সম্পাদিত, চতুর্থ 

মুদ্রণ চৈত্র 1377 বঙ্গাব্দ কলকাতা 1970,৮-28-29 | এর পর থেকে সংক্ষেপে সসেক বলে উল্লিখিত । 

4701927017%10015/510 01905411076, 1১415 018141৮10৭, (10905 18, 1৮) রাত /৯ 05, 

এর পর থেকে [01] ব'লে উল্লিষিত । 

এ্র। 6 নং ধারায় বলা হয়েছে, '1761:781)51 1-1701880 51191] 10115 1808) 10 ৮০৬৪ 0101 

6111 0915 01880, ৬1110080116 [তোা।1551607 01 1100 7021026015 1 68017100018 00051 81706, 

106785111-616701576 17116 15271612671/7 06818791757 1857), ১510] 16078 10৩, 270 ০07. 

08109109 1962,7 480 | এর পর থেকে 73]. বলে উল্লেধিত 

50010114505 27৮5259০001 01075251171 857801 (1614-14-77), 4. 11 ১8181100040) /চা704, 274 

০৫7). (81000188 1970, 7 175, এর পর থেকে 91503 বলে উল্লেখিত 

07৮1105/ 07127101557 07541959577801768505550866, 19819 তি, 08100118, 1969, 1) 280. 

হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্নী কলেজের ইতিবৃত্ত', রাজনারায়ণ বসু, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, 
পৌষ 1363 এবং 70171, 31, এবং 91903. 

£790 91503-তে উদ্ধত 7202. 

1)6, 1310 480. 

18986, 111071মং 0 6৫ 

[30৬/৪15, 1119 066 

“1076 1810 380 [851স580 01051", 716 1)1540012417191, ি০৬জাস্ঠ 17,1875. 

1115, 1911 1215. মূল উদ্ধাতি হ'লো £ 
(9 ৪1111) 1680112151৬. 11... ৬. [)010210 89৬০ 1116 [10:81051 170190105 10 1100 115015510দ) (1) 

»|] 50)6015, 5০০1৪], হা)01হ] 87010118105. 116 ৮এ$170056]1 ও 0০0 017010661, 04 [%০5০55০এ| 

8019016 [া)2110175- 116 01700017800 5101001015 10 00076 210 (৩) 1116] 1011005 10111) 1016 

80৮৪1050 517)021715 01110 1]17701) €01100০ 1754080701] 50010111101 1115 ০0)[0419 01011101111) 

0006, ৪6০7 5১০01190005, 90 আ11713 10356. 110 07710014100 ০৮1৯ 070 10 51০40 ০৪1.0775164 

।0 [০ ০০1)81180 01 11)0061)1 2110 16800176 011১১0৮5 ৮৮1)101। 0076017৮056 ৮০014 1001178৬017 

58৫- 1065 ১০০5৬ ৮/০1০ ০1009 [০011091, [70612115108] ৪1101181054 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, শ্রীযোগেশচন্দ্র বগল, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, 1963, ]. 1%) এরপর 
থেকে উশবা বলে উল্লিখিত । 
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1৬19086, 111)1219 0. 62 

1:0৮8145, 111) [186 

এর 7. 32 এবং 'বাংলার নব্যসংস্কৃতি' শ্রীযোগেশচন্ত্র বাগল, লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী, 

কলকাতা, মার্চ 1958, এরপর থেকে বানব্য বলে উল্লিখিত । 

বাগল, বানব্য এবং 454%78178 21776724122 12719 74176120818 (87157) ৮০]. (16, 001৪] 
€-17901017841)98, 08100118- 1965. 

বাগল, উশবা 02. 17576 

/১1160, 91503, 17 80-81. মুল উদ্ধাতি হলো £ 

11485 00]1 91 9018005 01০ 111700170]1110 07 1117040 509০1619, ]1 5110119 9010%)7104 1176 

[10৮০116101 (01 ০0101012311 01177014 0% 131010168174- 1111705 ০9০০ 09০ ৬০1005 011116 [4781)51) 
[০৫-080615 81018410815. 11017841021 12161151০০1 001[5)419,11017419 0222116, 405০164 
11101071/6700ল 25 8 ৬৩াঠ থা (0191010 21৮07)0701৯01181711074005 ৮1011) ৮61 15010168105 
1১% ০৫810911017“ ০৯14 4০. 

এর. 63 

'বাংলা সামায়িক সাহিত্য" শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৩৩ কলকাতা, 1886 95. 
[07 37-38. 

বাগল, উশবা, 7. 143 এ উদ্ধাত 

18486, 11101য়গং, 7. 42. মুল উদ্ধৃতি হলো : 

1706 040756121188215 01117011174 0011680 ৬০1০ 218177100 &1 1170 [0709£1655 ৮/1))01। $0া)0 01 
1110 [00115 ৮৮016 1779100118 017401 [9010210, 7৮ 801081)9 05411800001 ৬49 [11 0011) ])2যা। ৪170 
০০. &10 ৮/54417810911901]15) 110100061181701655 0০০1, [টো 11015 176৬/ [641 0তে 011 1170) 
0)0811010, 11) [708)56 01018710601 ৮51101) [01511051011 1756 [016 0 1)0109210, 01017 81)0তো5 
41758400116 ৬/0151 ০01750000আ]11005, [10 [701 ৪ 3101)10 101711)61110001116 5010100 01094251707:977), 
130109209 %/9$ 05101550001) 1831. 1115 15116 71817 00781701510 5101. 

সে কাল আর এ কাল', রাজনারায়ণ বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজন্রীকান্ত দাস সম্পাদিত 
কলকাতা, দ্বিতীয় সং 1363 বঙ্গাব্দ, 7১.44 সে যুগের ইংরেজিশিক্ষিত নব্যবাবুদের গোমাংসপ্রীতি বিষয়ে 
নিশ্রলিষিত কাহিনীটি উদ্ধত হলো £ 

'একবার উইলসনের হোটেলে দুই বাঙ্গালী বাবু আহার করিতে গিয়াছিলেন। এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে 
না, তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,প্বীল (০৪1) হ্যায় ?” খানসামা উত্তর করিল, "নহি হ্যায় 
খোদাওন্দ" বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "্বীফৃষ্টিক্ (০০০০৭) হ্যায় ?" খানসামা উত্তর করিল, "ওভি 
নহি হ্যায় খোদাওন্দ", বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্স্টং হ্যায় ?” খানসামা উত্তর করিল, "ওভি 
শাহি হ্যায় খোদাওন্দ ।” বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাফ্সফুট্জেলি হ্যায় ?" খানসামা উত্তর করিল, 
"ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ ৷” বাবু বলিলেন,"গোরুকা কুচ হ্যায় নেহি ?” এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বাবু, 
যিনি এত গোমাংস প্রিয় ছিলেন না, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “ওরে । বাবুর জন্য গোরুর আর কিছু 
না থাকে ত খানিকটা গোবর এনে দে না”। 



শিক্ষক ও সাংবাদিক 

16 ক [1701730৬175 আযা)0)21] 13811010100, 1). 14:,07-1-15511-10957167601 17051 07017656851 ৬০], 

27 

28 

29 

3] 

32 

33 

4 

35 

56 

37 

38 

40) 

41 

১৬] 90179] 1705- 73-14, এরি 1000 1929, 7142 

এ 

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'” শিবনাথ শাস্ত্র, দ্বিতীয় সং, কলকাতা 1957,799. এরপর 

থেকে রামতনু বলে উল্লিখিত । 

[345/8145, 111), [গ) 95-96. 

'আলেকজান্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন", অলোক রায়, কলকাতা, 1980,.6. 

এ. 7 

[34৬/9745, 111), 7 95. 

প্রথম বিধবা-বিবাহ", 'সেযুগের কেচ্ছা একালের ইতিহাস, সুবীর রায়চৌধুরী, কলকাতা, 1970 

'য়ং বেঙ্গল" বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্তের ধারণা : 

সোনার বাণ্ডাল করে কাণাল, 
ইয়ং বাঙাল যত জনা । 

সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে, 

কানে লাগায় ফৌস-ফোঁসনা ৷ 

এরা না "হিদু” না "মোছোলমান”, 
ধর্মাধ্মের ধার ধারে না। 

নয় "মগ” "ফিরিঙ্গী” বিষম শধিঙ্গী 

ভিতর বাহির যায় না জানা । 

ঘরের টেকি, কুলীন হয়ে, 
ঘটায় কত অঘটনা । 

এরা লোনা জল ঢোকালে ঘরে, 

আপন হাতে কেটে খানা । 
"দুর্ভিক্ষ (২)”, বসুমতী সং, 7174 

ব্রজেন্্রনাথ সসেক দ্বিতীয় খন্ড 7. 13 

শিবনাথ রামতনু 7 105 

পরিশিষ্ট দ্র 

এ 

/এ00০4, 91503, 0. 38 

বাগল, উশবা, 70. 178 

150০9116011075 01729 50091 199)5, 11 13011 190, [)1, ৬191140৬819 8380 ১৭18 04-, 

081০1. 1981 .লালবিহারী দে এবং ডেভিড হেয়ারের কথোপকথন কিছুটা উদ্ধাত হলো : 

0114]. 13- [07581)] 130. “০, 9৮, 107419৪0111 যা)0 110 901 ২01001৮1121 “০9917০94 

0০ 1২০%/ 11051) ; ২০) 0০ 1811 ও 017511817. 20 11] 5১] 019০5, 
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0.3. 130. ]1 17590 11)6 1০৮/ 10502000170, 10009103011 15 2 01855 70698508011 007411110৬6 11) 11. 

] আরা) 00 যা।01০ ৪ 07010510201 11011 1119 00৮ 17016, 11810,”/1] 1 19091015 000015 ৪161)811- 

(07175112175. ] ৮/0111 18106 2175 01 1110] 1110 হা) 5017090]. ] ৬01)1 18106 ৮90১ ৮00 ৪০ 1911 - 

(01715008107 %00 9/11] 5001] [79 19%$" (0. 56). 

ব্রজেন্দ্রনাথ, সসেক দ্বিতীয় খণ্ড, 0. 238 

এ 20. 15 

112 10405 90011 ০০/1707) 52120110755 007 09105412 0425116 1624-1832, ০০্100104 214 

601090 69 91117 4৬71] (0101101থ 13845 00015, 081000118, 10... [). 10]. 

পূর্বোক্ত "হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত, 0. 27 

11061092109 8174 01078 1301768], 07 1112 106704117067521550702, ১050]1817 উপ, 08150119, 

1919, [. 107 

এর? 11] 

“1106 00001651065 01 06076 13010091”, 4 (71754 0 ০০/০9%201 17472, 5001 এমা, 

€-8100112, 1985, 7. 23 

এ). 20. ইয়ং বেঙ্গল দলের সবাই যে সাফল্য ব প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকেছিলেন, একথাও নিশ্চিতভাবে 

বলা মুশকিল । যেমন কোন্নগরবাসী শিবচন্দ্র দেব | তিনিই বোধ হয় একমাত্র ডিরোজিওয়ান ধার কর্মক্ষেত্র 
কলকাতা বা অন্য কোনো বড়ো শহর নয় । নিতান্তই পল্লীগ্রামে । ব্রাক্ষধর্মের অন্যতম নেতা শিবচন্ত্র 
স্বীয় কন্যাদের বেখুন স্কুলে পড়াবার জন্য স্বগ্রামে একঘরে হন । পরে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ব্রখানে 
নিজের বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । 

এ 7. 24 



রামমোহন ও ডিরোজিও 

ম্যাজই প্রথম লেখেন যে ডিরোজিওর বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামমোহন । কথাটি 

তিনি উল্লেখ করেছেন মাত্র, আর কোনো তথ্য বিশদভাবে জানাননি । রামমোহনের সঙ্গে 

হিন্দু কলেজের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তবে কোথায় আলাপ হতে পারে ? 
'আকাডেমিক আসোসিয়েশন'-এর সভায় ? সেখানে রামমোহন উপস্থিত থাকতেন 

বলে কোনো খবর এখনও পর্যস্ত পাওয়া যায়নি । কোনো স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা 
সভায় ? রামমোহন এ জাতীয় অনুষ্ঠানে এতো কম যেতেন যে সে সম্ভাবনাও অল্প। 
এক হতে পারে উভয়ের কোনো বন্ধু বা অনুরাগীর গৃহে (যেমন তারাচাদ চক্রবতী 

তাদের দেখা হয়েছিল । আমরা জানি যে সতীদাহ প্রথা রদে উভয়ে উৎসাহী ছিলেন। 
সেই সুত্রেও যোগাযোগ হতে পারে । সতীদাহ নিরোধক আইন পাশ হলে বেন্টিঙ্ককে 
সন্দ্রান্ত হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে 

ছিলেন কালীনাথ রায়চৌধুরী, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
প্রমুখ | অন্যদিকে কলকাতার খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ও একটি সংবর্ধনা দিয়েছিলেন । যারা সই 

করেছিলেন, তাদের মধ্যে চারজনের নামই শুধু ছাপা হয়েছিল, বাকি সবাই প্রমুখের 
দলে |! 

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার রামমোহন জীবনীতে একটি ঘটনার উল্লেখ 

করেছেন । কাহিনীটি তিনি শোনেন রামতনু লাহিউীর কাছে । ঘটনাটি হলো এই £ 

যে সময়ে গবর্ণর জেনারেলকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়, সেই সময়ে বাবু রামগোপাল 
ঘোষ, বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, বাবু দক্ষিণারস্তন মুখোপাধায় প্রভৃতি হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীর 
ছাত্র ছিলেন । তাহারা এক দিবস কলেজের 'এক ঘরে বসিয়া অভিনন্দনপত্র লইয়া অত্যন্ত 
উৎসাহের সহিত এই তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে উক্ত পত্রের ইংরেজী রচন! রামমোহন রায়ের 
কি আযাডাম সাহেবের । এমন সময়ে প্রাত:স্মরণীয় ডিবোজিও সাহেব আসিয়া বিশেষ বৃত্তাত্ত 
শুশিয়া বলিলেন,"তোমরা মানুষ, না এই দেয়াল ? নারীহত্যারূপ ভীষণ প্রথা দেশ হইতে 
উঠিয়া গেল, ইহাতে তোমরা কোথা আনন্দ করিবে না অভিনন্দনপত্রের ইংরেজী কাহার রচনা 
এই বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত । রামমোহন রায় ইংরেজীতে কিরূপ সুপন্ডিত ব্যাক্তি জানিলে 
তোমরা উহা আযাডাম সাহেবের বলিয়া মনে করিতে না? 
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ডিরোজিওর উক্তি থেকে মনে হয় রামমোহনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন । 

ডিরোজিওর উল্লেখ উপেন্দ্রনাথ বল-এর ইংরেজিতে লেখা রামমোহনের জীবনচরিতেও 

পাই । সেখানে আছে £ 

আযাঙলো ইন্ডিয়ান তরুণ হেনরি ডিরোজিওর হাতে নাস্তিক শিক্ষা পেয়ে হিন্দু কলেজের বাঙালি 

অল্পবয়েসি ছাত্রেরা যেরকম আচরণ করছিলেন তাতে তিনি খুবই বিচলিত হন।3 

রামমোহন নাস্তিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন । তার কোনো ভক্ত শিষ্য একবার জনৈক 
ব্যক্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, 'ভদ্রলোক আগে 0০19! (একেশ্বরবাদী) ছিলেন, পরে 

নাস্তিক 97019 হন" । শুনে রামমোহন নাকি বলেছিলেন, 'এরপরে "৮০৪ (পশু) 

হবে 1? 

কিন্তু রাধাকাত্ত দেব প্রমুখের কাছে রামমোহনের আস্তিক্যবাদ এবং সেযুগের হিন্দু 
কলেজের ছাত্রদের মধ্যে 'তথাকথিত' নাস্তিক্যবাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিলো না। 
তাই দেখি রাধাকান্তের উল্মার কারণে ডিরোজিওর দুই শিষ্য রসিককৃষ্ণ এবং কষ্ণমোহন 
যেমন পদচ্যুত হয়েছিলেন, তেমনই একই ব্যক্তির আপত্তিতে রামমোহনের বন্ধ 
উইলিয়াম আযাডাম-এর হিন্দু কলেজে চাকরি হয়নি । রাধাকান্তের মতে £ 

10111 [92া1,] ০810701 চো101151 1116 01002]5 210 600091107 0101050 ]101810, 19 50001 

থা) 0106 0)41 ৮585 01006 8.11155)010919, 11061) 82449627740 0] 41501101601 তি এা)00110]] 

1০09 8170125119৪ 00701911215 

ডিরোজিও রামমোহন প্রসঙ্গটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে 
দিলীপকুমার বিশ্বাসের "রামমোহন সমীক্ষা" (1983) গ্রন্থে । বইটির সপ্তম অধ্যায়ের 
শিরোনাম 'রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল'। দিলীপকুমার বিশ্বাস 'দ্য 
এনকোয়ারার' পত্রিকার ফাইল দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন । তার সুবাদে আমার 
ডিরোজিয়ানদের বিশেষ করে দক্ষিণারঞ্জন, রসিককৃষ্ণ, কৃষ্ণমোহন, শিবচন্দ্র প্রমুখের 
জীবনে রামমোহনের প্রভাব বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারি । তাদের অনেকেরই 
কাছে রামমোহন ছিলেন 'আধা-উদারনৈতিক' | স্বয়ং ডিরোজিও "দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান' 
পত্রিকার 5 অক্টোবর 1831-এর সংখ্যায় রামমোহনের ধর্মমতের কঠোর সমালোচনা 
করেন । তার মতে £ 

কী যে তার রোমমোহনের ) মতামত, তা তাঁর বন্ধু কিংবা শক্র, কেউই জানেন না। সেগুলি 
কী বলার চেয়ে সেগুসি কী নয় বলা বরং সহজ ... এটা সবারই জানা যে রামমোহন বেদ, 
কোরান এবং বাইবেল সমানভাবে মানেন_ এর সবগুলিকেই তিনি হয়তো সমদৃষ্টিতে বিচার 
করেন, সব ধর্মের অসিদ্ধ প্রমাণ অংশ বর্জন ক'রে ভালোটি তিনি গ্রহণ করেছেন । ... তাঁর 
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জীবন যাপন সব সময়ে হিন্দুর মতো । ... তার অনুসারীদের, অস্তঙ কারো কারো মধ্যে আচরণে 
কোনো সঙ্গতি নেই । তার নামের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে তার! শাস্ত্রবিরোধী সবরকম অনাচার খাদ্য 
পানীয়ের ব্যাপারে চালিয়ে যাচ্ছেন; আবার একই সঙ্গে প্রা্মণদের" দক্ষিণা দিচ্ছেন, হিন্দু ধর্মে 
আস্থা নেই বলছেন এবং বাড়িতে পুজো-আরাঁয় যাতে কোনো অবহেলা না হয় সেদিকে নজর 
রাখছেন 1৫ 

কৃষ্ণমোহন রামমোহন সম্পকে অভিযোগ করেছেন এই বলে যে কেন তিনি হিন্দু ধর্মের 
বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি ৷ দিলীপকুমার বিশ্বাস '্য এনকোয়ারার' থেকে 
কৃষ্ণ মোহনের কিছু কিছু রচনা উদ্ধত করেছেন । তাতে দেখি কৃষ্ণমোহনের বক্তব্য ঃ 

এমনই হচ্ছে হিন্দুধর্মের স্বরূপ যে তার (রামমোহনের) মতো ক্ষমতাবান ব্যক্তির বহু চেষ্টা সত্বেও 
সম্ভব হয়নি তার মধ্যে যুক্তিবাদের আবরণ দেবার 1? 

এবং 
ব্রহ্মণ্যবাদকে ... তাই বলা যেতে পারে দেশের কেন্দ্রক্থলে রোপিত নষ্টবৃক্ষ... কোনো ব্যক্তি 
যদি হতভাগ্য হিন্দুদের উদ্ধার করতে চান তো তাকে বৃক্ষমূলে কুঠারঘাত করতে হবে । 
যতোদিন এর অস্তিত্ব থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত কোনো সুফল আশা করা যাবে না ।* 

সব ডিরোজিয়ানরাই যে কৃষ্ণ মোহনের মতাবলম্বী ছিলেন এমন নয় | রসিককৃষ্ণ মল্লিক 
রামমোহনের প্রতি হিন্দুদলপতিদের অবিচারের উল্লেখ করলেও হিন্দুধর্ম সংস্কার ও 
পুনরুজ্জীবনে তার বিশিষ্ট ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন । দিলীপকুমার বিশ্বাস মনে 
করেন 2 

..বুসিককৃষ্ণ তার ধর্মানুশীলনে ও ধর্মবিশ্বাসে রামমোহনের দ্বারা বিশেষত রামমোহন রচিত 

'তুহফাৎ-উল্-মুওহাহিদিন', এর বক্তব্যের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন | দেখা যায় তিনি 
রামমোহনের মতই উদার সার্বভৌম একেশ্বরবাদে গভীর বিশ্বাসী । 
...ব্রুসিককৃষ্ণের অধ্যাত্মদর্শনে রামমোহনের প্রেরণা যে ক্রিয়াশীল "হিন্দু পেঠিয়ট'_এ প্রকাশিত 
তার এই সুদীঘি বিবৃতি পাঠ করলে সে বিষয়ে সংশয় থাকে না । ও 

দক্ষিণারজনের ওপর রামমোহনের ধর্মমতের প্রভাব সম্ভবত আরো গভীর । 

দিলীপকুমার বিশ্বাস তীর গ্রন্থে প্রসঙ্গত রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' থেকে যে উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন তা গুরুত্বপূর্ণ ঃ 

দক্ষিণাবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু রামমোহশ রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যেমন কেবল উপনিষদ 
পাঠ ও সঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া কর্তব্য মনে করিতেন । আমাদের ব্রাহ্মসমাজকে 

অহিন্দু জ্ঞান করিতেন... দক্ষিণারস্জন উপনিষ্দকে এত মান্য করিতেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় 
বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন না|... কিন্তু উপনিষদের প্রতি তাহার বিশেষ ভক্তি ছিল 
এবং উপনিষদই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধমগ্রন্থ হওয়া উচিত এমন মনে করিতেন । তাহাকে 
উপনিষদিক ব্রাহ্ম বলিলে হয় 11? 
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সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রামমোহনের ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে ডিরোজিওর শিষ্যদের সবার 

দৃষ্টিভঙ্গি এক নয় । ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে এদের ওপর রামমোহনের প্রভাব সম্পর্কে 
দিলীপকুমার বিশ্বাসের অভিমত £ 

. সমস্ত রকম প্রগতিশীল প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে ডিরোজিও ও তার শিষ্যবর্গের সাধারণভাবে 

মতৈক্য ছিল। 17 ফেব্রুয়ারী 153) সংখ্যা “ইন্ডিয়া গেজেট' পগ্রিকায় প্রকাশিত 'ইয়ং বেঙ্গল' 

গোষ্ঠী পোষিত যে সব মতবাদের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় 
(১) প্রগতিশীল সমাজসংস্কার (০০19]1০শা1) (২) শিক্ষাবিস্তার 040০2110) , বিশেষত 
নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার (07810000081)017) : (৩) চিন্তায় ও মতপ্রকাশের স্বাধীনত' 

(70০4) 0111)01)82])1 2100 6৯])1০১১)01) 7 68) আডাম স্মিথ ব্যাধ্যাত অর্থনীতি সম্মত 

ব্যবসাক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ঢো)010[)1১) বর্জন ও অবাধ বার্ণিজ্যের প্রচলন (০০৫০) 
01190), (৫) ভারতে উচুদরের ইউরোপীয়গণ কর্তৃক উপনিবেশস্থাপন (০০107181107 01 

17019 0৮ 11010111800 00075 17101) 1005 00]10৮০৫ ৮৮9010 1094 016 ৮০01190০001 

[110 ০0০111]11%) | 

এই আদর্শসমূহের সব কয়টিই রামমোহনের চিন্তায় ইতিপূর্বেই রূপ গ্রহণ করেছে ।।। 

আমরা আগেই দেখেছি যে ডিরোজিয়ানদের চিন্তাধারায় রামমোহনের অভিঘাত প্রসঙ্গে 
সুমিত সরকারও অনুরূপ মত পোষণ করেন । দুজন ত্রতি হাসিকের মূল্যায়নের পার্থকা 

শুধু এইখানে যে সামগ্রিক বিচারে এর অধিকাংশ ভাবধারা কতটা প্রগতিশীল সে বিষয়ে 
দুজনে সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী । 

রামমোহনের মৃত্যুর পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় জোনুয়ারি 26, 1831 

রিষ্টা্দ ) যে শোকসংবাদ বেরিয়েছিল তাতে অনেক প্রশস্তি আছে ঠিকই, কিন্তু তিনি 
যে ইয়ং বেঙ্গল দলের আদর্শ গুর ছিলেন এরকম কোনো ধারণা হয় না। 12 আসলে 

রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে । রামমোহনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব, 
প্রভাব প্রতিপত্তি ডিরোজিয়ানদের ছিলো না । প্রথম জীবনে তীদের শক্তি ও উদ্যম 
অনেকটাই ব্যয় হয়েছে অভিভাবক এবং পরিবার পরিজনদের সঙ্গে সংঘর্ষে এবং 

সংঘাতে | সেজন্য কর্মজীবনে তারা বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন সামাজিক প্রতিষ্ঠায় । 

শিক্ষাগুরু ডিরোজিওর আদর্শবাদ তারা ভোলেননি, আবার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্বরতায় এ- 
ও বুঝেছিলেন যে তথাকথিত রক্ষণশীল সমাজপতিদের মূল আরো গভীরে । সম্মুখ 
সমরে তাদের পরাস্ত করা যাবে না । সেজন্য তারা সমন্বয়ের পথ অবলম্বন করেছিলেন । 

বলা বাহল্য এর জন্য তাদের অনেক দাম দিতে হয়েছিল | রামকমল সেন প্রসঙ্গে 
প্যারীাদের মূল্যায়ন অথবা রাধাকান্ত দেব বিষয়ে রামগোপালের মত-পরিবর্তন, সেই 
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সমন্বয়সাধনার অনিবার্য পরিণাম । কৈলাসচন্দ্র বসু (1327-78) রামগোপাল ঘোষের 
স্মৃতিসভায় নিম্নলিখিত ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। 

আপনাদের অনেকেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে এই দুজনই [রাধাকান্ত দেব এবং 
রামগোপাল ঘোষ ]প্রাও:স্মরণীয় ব্যক্তি, দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াও ঈর্ষা বা ঘণার 
পরিবর্তে পরস্পরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন ৷ আমি একটি ঘটনা জানি যাহাতে পরস্পরের 
এই শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল । 18৭ শ্রীষ্টাব্দে জলাই মাসে টাউন 
হলে চার্টার সভায় রামগোপাল তীহার স্ব্বজন-হাদয়গ্রাহিণী অগ্রিময়ী বক্তৃতা শেষ করিয়া 
বন্তৃতামণ্ণ হইতে অবতীর্ণ হইলে, সেই সভায় সভাপতি স্যর রাঙ্জা রাধাকান্ত তাহার আসন 
পরিত্যাগ করিয়া দন্ডায়মান হইলেন এবং রামগোপালকে তাহার সুললিত বন্তুতার জন্য ধন্যবাদ 
প্রদান করিয়া প্রেমভরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনি 
আপনার দেশের সেবায় আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হউন । আপনি আমাদের 
সমাজের মুখপাত্র, আপনি আমাদের জাতির অলঙ্কারপ্রূপ' ৷ রামগোপাল নন্রভাবে নমস্কার 
করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, “আপনারা আমা হইতে যাহা আশা 
করিয়াছিলেন তাহা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আপনার মুখে শুনিয়া আমি গৌবব 
অনুভব করিতেছি । কিন্তু মহাশয়, আমি যতদুর করিতে পাৰিব, দেশ আপনার নিকট হইতে 
তিদপেক্ষা অধিকতর কল্যাণের আশা করে । ' 

ডিরোজিওর "1৭ 1» 01470 ছাত্রকে রাধাকান্ত দেব সম্ভাষণ করেছেন, "আপনি আমাদের 
সমাজের মুখপাত্র, আপনি আমাদের জাতির অলঙ্ককারস্বরূপ"- ডিরোজিও বেঁচে 
থাকলে কী বলতেন ? অবশ্য তার দুই দশক আগেই নিঃসঙ্গ নায়কের প্রয়াণ হয়েছে । 

উল্লেখপঞ্জি 
] 1/56190১5 01/0985 0০701737) ২61001102517017 041114414 (926115, 0 110)[১110 4&: 041164 4৯001 

€1081015 1)85 (20008, 09009108704. 0770 425, 7 বো, 

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা দে'জ সংস্করণ 1379 ]3. 
5. (1972) পৃ 1১০ 

10771501477 139) 41 51445 91185 182, 01107157041 /948/85, [থাক এ [38]1, 14012, 

1933,17 17৭.মুল উদ্বাতিটি হ'লো £ 

16 ৮945 51709002100 ৬৪১10709078 13011 তাত ৮5784৮18 এ110ো 16007৮162৯1 

০0010910101) 111 1110 ]]11700) €01196 ৪1010110705 601 07 4চ7510-110011407 96111 [0011 1747794 11] 
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1315৬85 &1%010181 গোরা €02170011, (91080018,210 007, 19067) য়া 22859. 

'রামমোহন-সমীক্ষা,' দিলীপকুমার বিশ্বাস, কলকাতা 198. পু 465 তে উদ্ধৃত । এরপর থেকে গ্রশ্থটি 
রা. স. বলে উল্লিখিত | 
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274 ০৫. 1976, 749.মূল উদ্ধাতিটি হ'লো £ 

+৬/]21 1015 ([২আযাঘা)0)00) বি095) 01010195816, 10111101103 [101145 10ো 1005 0এ্া। 00.0ণা111)0. || 

5 58510110958) ৮/1811110% 8101)0111)81) %/11911110 এ1০. -..1২2117701010, 1115 ০111070%/7, ৪7০15 

10116 1/225,11)6105707, 81001169/516,17010)718 1110) ৪1110080019 1:69041 65117781007 01180 
178 116 £০০ হিট) 6801), 80161001178 [িঠো। 211 ৮11910৮0110 00170510615 81৯90701181... 1161185 
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109 0151561166 11111000511), 817016৬617766100110178৬0 [১০1913 2111 1061,150511754107, 0010৮01 

1831. 090160 17 1170 17210 0226116, 5 0910৮০11891. 

রা. স. দিলীপকুমার বিশ্বাস, পূ 47. মুল উদ্ধাতিটি হলো £ 

(07 158]19 50০) 05 1116 575880 01 [11700317) 11091 01 9185 11010551010 ০৮০া। [0 5০191017100 এরা) 
11101100081 (িএাা)71010010) 0) 50110 01 81] 1113 0110115, 10 0851 & ৬৪1] 0 18110018111 01) 11. 

প্র পূ 477. মূল উদ্ধৃতিটি হলো £ 

432111015যা)-..089 11001610166 ০8]100 ৪ ০0100091106 [01810160117 11061716151 01116 ১০711... 
৪79০150) ৬/151)015 19 90170011116 [০011011710005 11071051189 11686 81111017501 9111)5110৩- ৮1110 
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রা. স দিলীপকুমার বিশ্বাস. পৃ. 444-45 

প্র, 'আত্মচরিত' রাজনারায়ণ বসু থেকে উদ্ধৃত, প্ 454 

এর 439-40 

11968101001 1থথা)01 00) 1২0, 56120119750 01. /770/707777254077) 001]. ১0101) (70 2]1]8, 
০৪1০118 1979, [স) 137-40 

'সেকালের লোক শ্রীম্স্বথনাথ ঘোষ, দ্বিতীয় সং, কলকাতা, 1340 1. 3. 01940), প্ 57-58। 



সাংবাদিকতা ডিরোজিওর জীবনে নতুন কোনো বৃত্তি নয় । "দ্য ইন্ডিয়া গেজেট'-এর 

সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে । হিন্দু কলেজে থাকাকালে তিনি 
একটি সান্ধ্য দৈনিক সম্পাদনা করতেন । পত্রিকাটির নাম 'হেসপেরাস' ৷ সালাহউদ্দীন 

আহমেদ লিখেছেন যে এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন একজন আযাঙলো ইন্ডিয়ান এবং তার 

সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় ডিরোজিও সম্পাদকত্ ত্যাগ করেন ।॥ যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে, 

এই পত্রিকায় 1829 খ্রিষ্টাব্দে ডিরোজিওর হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উপরে লিখিত 

প্রসিদ্ধ কবিতাটি প্রকাশিত হ্ইয়াছে' | বস্তুত উক্ত সনেটটি প্রথম মুদ্রিত হয় 

1831 খ্রিষ্টাব্দের 'বেঙ্গল অযানুয়াল'-এ । ডিরোজিও সম্পাদিত শেষ পত্রিকা 

'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান -এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো সম্পাদকই ছিলেন স্বত্বাধিকারী । প্রথম 
সংখ্যা প্রকাশিত হয় পয়লা জুন 182] খ্রিষ্টাব্দে ! ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্েপাধ্যায়ের 

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'-র দ্বিতীয় খন্ডে এই সংবাদটি সংকলিত হয়েছে : ভ্ুন, 

| দেরাজু সাহেব ইঞ্টিন্ডিয়াননামক এক সম্বাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন । 

[7 জানুয়ারি 1832. পৃ 18২] । টমাস এডওয়র্ডস লিখেছেন "দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান 

পত্রিকা 1830-31 খ্রিষ্টাব্দ এই দুই বছর চলেছিল ! বলা বাহুল্য 1830 খিষ্টাব্দে 

পত্রিকাটির কোনো অস্তিতু ছিলো না । পত্রিকাটির প্রাক্-প্রকাশন বিজ্ঞপ্তি বেরোয় 

এই মর্মে : 
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2 1170 [0] 95%171005, 1100 00811077880 01 11715 ০0110000119 1৭ 10577901101] 

501101190 [0] প্রা) 00100119101 ৮/11101) 091901005 0901) তা।০০9০018/০]া)0া)[ [01 51100055. 

[9109৬৩18179 [0150017000110] 10 ৮1110] (1০1721170 01110 [8100 779) 1৬911561116 

01016100085 19 51816 111011715 0010008] ৬111100109৩ 6%০1015)০1 ৫৬৮০01০010 এ 

ট811)0]2া 170101651, 001 0181 1 ৮101 80৮০9০800 1170 00051111015 01 ৪1] ০195595 0111১ 
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উক্ত বিজ্ঞাপনে দুটি জিনিশ লক্ষণীয় । প্রথমত পত্রিকাটি শুধু ইউরেশীয় সম্প্রদায়ের 
মুখপত্র হবে না। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অণ্ণল ছাড়াও ইউরোপ এবং দক্ষিণ 

আফ্িকা থেকে টাটকা খবর পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে । ডিরোজিও কি এ সব অণ্ঠলে 
নিজস্ব সংবাদদাতা নিয়োগের চেষ্টা করেছিলেন ? 

টমাস এডওয়র্ডস মনে করেন যে 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান" ছিলো ইউরেশীয় সম্প্রদায়ের 
মুখপত্র । পত্রিকাটির পুরনো সংখ্যা পাওয়া না গেলে এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা 
দুরূহ । তবে স্বয়ং সম্পাদকের সেরকম কোনো অভিপ্রায় ছিলো না তাতো তিনি 
প্রস্পেকটাসে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন । তাছাড়া ত্র দুষ্প্রাপ্য কাগজ থেকে যেসব উদ্ধৃতি 
এখনে ওখানে সংকলিত হয়েছে, সেগুলিতে নানা প্রসঙ্গের খবর দেখি । দৈনিক 
পত্রিকাটির দপ্তর ছিলো 9 কসাইটোলাতে (11 বেন্িষ্ক স্ট্াট)। ডিরোজিও তীর সারা 
জীবনের সণ্ণয় ঢেলেছিলেন পত্রিকাটিতে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ডিরোজিও তীর 
মৃত্যুর তিনদিন আগে অর্থাং 1831 খিষ্টাব্দের 23 ডিসেম্বর একটি ইচ্ছাপত্র তৈরি করেন । 
এই উইলটি হাইকোর্টের নথিপত্রের মধ্যে চাপা ছিলো । পরে সেটি আবিক্কৃত হলে 
কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলকে দান করা হয়। পুত্র ডিরোজিও, ভ্রাতা 
ডিরোজিও, সম্পাদক ডিরোজিও এবং সর্বোপরি মানুষ ডিরোজিও বিষয়ে মুল্যবান 
আলোকপাত করে দলিলটি । এ বিষয়ে শ্রীপান্থ নিখিল সরকার) আমাদের প্রথম দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন / উইলটি পড়লে মনে হয় 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান' পত্রিকায় তিনি পৈতৃক 
সম্পর্তিও কিছু বিনিয়োগ করেছিলেন । কেননা তিনি মৃত্যুর আগে এই অভিপ্রায় 
জানিয়েছিলেন 

আমার মৃত পিতা আমাকে শর্তাঁধীনে কিছু সম্পত্তি দিয়ে গেছেন । আমার ইচ্ছা সেই সব শর্ত 
পূরণ না করা পর্যন্ত যেন সেই অংশ বিক্রি করা না হয়। সম্প্রতি আমি দি ইস্ট ইন্ডিয়ান নামে যে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছি, আমার ইচ্ছা, আমার ভাই ক্র্যাডিরাস গিলবাট আযসমোর 
ডিরোজিও তা পরিচলনা করবে । তবে এই শর্তে কাগজে যে ঝণ আছে এবং ভবিষ্যতে যে 
খণ হতে পারে তার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে।6 
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এই অভিপ্রায় সত্তেও পত্রিকাটি বেশিদিন চলেনি । 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান' কাগজে প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, রামমোহন রায় অথবা ডিরোজিও বিষয়ে কী ধরনের সংবাদ বেরতো, সে - 
বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এরা ছিলেন বিখ্যাত লোক । সাধারণ 
খবর কী রকম থাকতো তার দু-একটি নমুনা দেওয়া, যেতে পারে। 

মুঙ্গের থেকে এক সংবাদদাতা ওখানকার ঝড়ের বর্ণনা দিচ্ছেন । তাতে দুর্যোগের 
মুখে বজরায় তিনি কীরকম বিপর্যস্ত হয়েছিলেন তার বিবরণ পাই । যে- অংশটি 
উপভোগ্য, সেটি হ'লো দারুণ ঠান্ডায় দাড়িরা কাপছে দেখে তিনি তাদের গায়ে মাখবার 
জন্য এবং খাবার জন্য ব্র্যান্ডি দিলেন(ণ 9৬০ [19 020)0103 10121) 10 0019 
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আরেকটি খবর পাই জোনুয়ারি 12,1832) | জনৈক পত্রদাতা অভিযোগ 
করছেন একটি বীভৎস ব্যবস্থার জন্য । বাজারগলির মধ্যে ব্যাধিপ্রস্তরা সেম্ভবত 

কুষ্ঠরোগীরা) ভিড় করে থাকে যাতে গৃহরতারা এ জায়গায় না যেতে পারেন । খানসামা 
এবং খিদমতগারদের এ ব্যাপারে যোগসাজশ আছে, কেননা সাহেবরা নিজেরা বাজারে 
যাওয়া শুর করলে তাদের লোকসান । ভিখিরিদের দু-চার পয়সা ছুঁড়ে দিলেও তাদের 
যথেষ্ট লাভ থাকে । অন্যদিকে সাহেবরা নিজেরা বাজার করলে তাদের ভয়ানত 
ক্ষাতি |£ 

4 জুলাই 1851 খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি সংবাদে হিন্দু সমাজের 'দল' বিষয়ে মন্তব্য 
করা হয়েছে । জাতি -বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুরা কয়েকটি "দলে" বিভক্ত এবং শহরের সবচেয়ে 
প্রভাবশালী ব্যক্তিরা "দলপতি" হন । এই দলের নিয়ম অনুসারে যে কোনো পার্বণে বা 

শুভ অনুষ্ঠানে যেমন বিবাহ, পূজা ইত্যাদিতে এঁদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে । যদি কেউ 
এই দলের নিয়মভঙ্গ করেন তো তাকে একঘরে হতে হবে । তারপর 'দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান' 

-এ মন্তব্য করা হয়েছে যে আগে কথিত সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোককে এরকম নির্যাতন 

ভোগ করতে হয় । স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কোনো বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে কথাগুলি 
বলা হয়েছিল । 

ডিরোজিও সম্পাদিত পত্রিকায় নানা প্রসঙ্গে বিতর্কের অবকাশ থাকা স্বাভাবিক, 
কিন্তু একবার একটি বিশেষ অগ্রীতিকর ঘটনা ঘটে । সেটি হলো ডিরোজিওর কোনো 

লেখা পড়ে রুষ্ট হয়ে 'জন বুল" এর ম্যাকনাটন তীকে প্রহার করেন। 
'জন বুল' পত্রিকা ছিলো ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থার অন্ধ সমর্থক। 

অন্যান্য মতের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা ছিলো প্রতিক্রিয়াশীল । ফলে প্রায়ই বিতকের সূচনা 
হতো, যার পরিণতি কখনো ডুয়েলে, কখনো প্রহারে । এই পত্রিকারই ড. জেমেসন 



৩৫) হেনরি ডিরোজিও 

'ক্যালকাটা জর্নাল'-এর সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহামকে ডুয়েলে আহ্বান 
জানিয়েছিলেন (1822 খ্রিষ্টাব্দে) । তার প্রায় এক দশক বাদে স্বাধীন মতামত প্রকাশের 

জন্য উক্ত পত্রিকার আরেকজন লেখক ম্যাকনাটন কর্তৃক ডিরোজিও প্রহত হন। 

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে 1837 খ্রিষ্টাব্দ থেকে 'জন বুল'-এর নাম পরিবর্তিত 
হয় 'ইংলিশম্যান'-এ | 

যাই হক, "দ্য ঈস্ট ইন্ডিয়ান'-এ ডিরোজিওর কোনো সম্পাদকীয় পড়ে ক্রুদ্ধ হন 
ক্যাপ্টেন রবাটি আযাডেয়ার ম্যাকনাটন ।টমাস এডওয়ডস-এর ডিরোজিও জীবনী থেকে 

জানতে পারি যে পূর্বোক্ত ভদ্রলোক সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন ছিলেন । 
1846 খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয় । কবি এবং গদ্যলেখকরূপে তার খাতি ছিলো । তিনি 
এবং "দিল্লি গেজেট'-এর জন ও'্রায়েন স্যান্ডার্স নাকি নির্বাসিত সম্পাদক বাকিংহামের 

মতোই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিভীক প্রবক্তা ছিলেন । অবশ্য ডিরোজিওর সঙ্গে 

ব্যবহারে তার প্রমাণ পাওয়া কঠিন ৷ এডওয়স-এর মতে তিনিই আলোচ্য ঘটনার 
সময়ে 'জন বুল'-এর সম্পাদক ছিলেন । একথা অবশ্য ঠিক নয় । তখন জনৈক লেটন 

সম্পাদনা করতেন । 

ডিরোজিওর যে- লেখাটি নিয়ে মকনাটনের সঙ্গে বিবাদের সুচনা হয়, তার সন্ধান 

এখনও আমরা পাইনি । তবে বিনয় ঘোষ তার 'সিলেক্শন্স্ ফ্রম ইংলিশ 
পিরিয়োডিক্যাল্স' গ্রন্থে বাদী-প্রতিবাদীর কিছু চিঠি 'জন বুল" থেকে পুনমুদ্রিত 

করেছেন, তা থেকে ঘটনাগুলি মোটামুটি সাজানো যায় । 
ডিরোজিও ম্যাকনাটনের সততা ও চরিত্র বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেন ৷ এতে 

ম্যাকনাটন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সোজা প্দা ঈস্ট ইন্ডিযান'-এর দপ্তরে চলে যান | তিনি 

ভেবেছিলেন ডিরোজিও তার মতোই বলবান, বয়স্ক ব্যাক্তি ৷ কিন্তু তাকে প্রায় বালক 

দেখে হাতের সুখ করে উত্তমধ্যম দেবার প্রবত্তি হলো না ক্যাপ্টেন ম্যাকনাটনের | 

ডিরোজিওর কলার ধ'রে কীধে দু'ঘা বেত মারতে গিয়েছিলেন তিনি, কিজ্তু 

ডিরোজিও হাত তুলে প্রতিহত করতে হাওয়ায় বেতটি লাগে বাহুতে | 23 
সেপ্টেম্বর 1831 খ্রিষ্টাব্দের 'জন বুল'-এ ক্যাপ্টনের জবানিতে ঘটনার বিবরণে 
বলা হয়েছে : 

'এখন মহাশয়, আপনাকে আপনার প্রাপ্য শাস্তি দেবার পরে বিশদভাবে বলি আমি কেন 

এরকম করলাম । আপনি ঈস্ট ইন্ডিয়ান পত্রিকায় আমার বিষয়ে সত্য ঘটনা বলে যা প্রকাশ 

করেছেন তা সর্বেব মিথ্যা । আমি আপনাকে ভক্রভাবে একথা জানিয়েছিলাম এবং সুযোগ 
দিয়েছিলাম এই অপপ্রচারের শরষ্টারপে আপনাকে দোষমুক্ত করার । আর সেই সৌজন্যের ফল 
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হলো আপনার উদ্ধত চিঠি যা আপনাকে দেখিয়েছিলাম । আপনি ভালো করেই জানেন যে 
'টিটি ফর ট্যাট' | অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমনি ফল] ছদ্বনামধারী পত্রগুচ্ছের লেখক কে এবং 
এ-ও আপনি জানেন এ ভদ্রলোকের কাছে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা অনুগৃহীত । "টি 
ফর ট্যাটি 'ঈস্ট ইন্ডিয়ান' সম্পাদককে কখনো আক্রমণ করেননি, সুতরাং তাঁর প্রতি আপনার 
অযাচিত আক্রমণ আপনার বক্তব্যের মতোই পুরোপুরি অসত্য এবং প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ 
পেয়েও গ্রহণ না করায় আপশি অপরাধের মাত্রা বাড়িয়েছেন। এই সব কারণে আমি আপনাকে 
শাস্তি দেওয়া ঠিক করেছিলাম এবং এই সঙ্গে আপনাকে এটাও বলি যে চেহারার দিক দিয়ে 
(অর্থাং গায়ের জোরে) আপনি আমার কাছাকাছি হলে শাস্তিটা তুলনায় গুরুতর হতো | আমি 
এর আগে আপনাকে কখনো দেখিনি এবং আপনার চেহারা যে এরকম করুণ তা ধারণা 
ছিলো না । তা যাই হক, ভবিষ্যতে এরকম উদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সাবধান করতে এসে আমার 
মনে হলো আপনাকে সমঝে দেওয়া উচিত যে আমার ভয় দেখানো ফাকা আওয়াজ নয় । 
এই আত্মতুষ্টির পর আমি তাই এটুকু যোগ করতে চাই যে আপনি যদি এতক্ষণ যা ঘটেছে 
তা থেকে সম্তোষ পাবার জন্য ভিদ্রলোকেরা এই অর্থে যা বোঝেন) আমার নাম জানতে চান 

তো আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে 'জন বুল" দপ্তর থেকে নেবেন 11? 

এই ঘটনার দু পক্ষেরই অন্তত একজন করে সাক্ষী ছিলেন । ঘটনাস্থলে ডিরোজিওর 

সঙ্গে ছিলেন ডি. এম. কিং এবং ম্যাকনাটনের পক্ষে প্রত্যক্ষদর্শী ক্যাপ্টেন এইচ 
হোয়াইট । কিন্তু তাদের প্রদত্ত বিবরণে কোনো মিল নেই । সুতরাং ঠিক কী ঘটেছিল 
বলা মুশকিল । তবে দুজনের চিঠি চালাচলির মধ্যে কয়েকটি তথ্য বেরিয়ে আসে । যেমন 
তাদের চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও বহু আগে থেকেই পত্রালাপ ছিলো । "ডিরোজিওর 

ব্যক্তিগতভাবে ম্যাকনাটনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার কারণ আছে', এই মন্তব্যের উত্তরে 
ডিরোজিও লেখেন £ 

আমি এ পর্যন্ত তার কাছ থেকে স্বনামে তিনটি চিঠি পেয়েছি যেদিও তাঁকে আমি বাক্তিগতভাবে 
চিনতাম না) এবং সৌভাগ্যক্রমে সেগুলি এখনও আমার কাছে আছে। প্রথম পত্রটির সঙ্গে 
ছিলো 'লম্ভন লিটেরারি গেজেট'-এর সম্পাদক মিস্টার জ্রেডনকে পাঠানো একটি নোট । 
'ফকির অব জঙ্ীরা' -র সঙ্গে প্রেরিত এ নোটে ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কবি বিষয়ে 
পরিচিতি ছিলো ।আমি এ বিষয়ে ক্যাপ্টেন ম্যাকনাটনকে কোনো অনুরোধ করিনি, তিনি আমার 
সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন এবং তিনি যা করেছিলেন তা একেবারেই উপযাচক হয়ে । মিস্টার 
জেরডনকে লেখা চিঠি আমার কোনো কাজে আসেনি, যদিও ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্য সাধু হতে 
পারে । দ্বিতীয় যে চিঠি আমি তীর কাছে পাই তা আমার শেষ কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে প্রশস্তি ৷ তিনি 
কোনো ইংরেজি সাময়িকপত্রে সমালোচনা করতে চেয়েছিলেন । তিনি তা আদৌ করেছিলেন 
কিনা জানি না । মনে হয় তিনি করেননি । তীর শেষ চিঠি বেনারস থেকে । তিনি তাতে লেখেন 
তার একটা পার্সেল আসবে আমার কাছে এবং এটি আমি মেন রেখে দি । তারপর ডাকমাশুল 
দিয়ে তাকে যেন পাঠাই ; জনৈকা মহিলার বই বিক্রি ক'রে যেন খরচটা উশুল করি অথবা 
পাওনা টাকাটা ফেরৎ নেবার জন্য তার সঙ্গে দেখা করি । পার্সেলটা পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু 
সবাই যেহেতু জানেন যে টাকাপয়সার ব্যাপারে ক্যাপ্টেন ম্যাকনাটনের কথার কী দাম, এই 
প্রতিশ্রুতির পরিণাম কী হয়েছিল তা সবাই অনুমান করতে পারবেন । একেই তিনি বলেছেন, 
আমার প্রতি ব্ক্তিগত অনুগ্রহ ?' অনুগ্রহদানের এটি তার অদ্ভুত ধরন, তার এরকম 
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দয়াদাক্ষিণে) নানা লোক প্রায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার মতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রমাণ 
দেওয়া যায় । আমার এসব কথা লেখা উচিত ছিলো না, কিন্তু তিনি আমাকে বাধ্য করেছেন 
জনসাধারণের কাছে এগুলি প্রকাশ করতে । তার এবং তার যোগ্য সহযোগী জন বুল 
সম্পাদকের অশ্লীল কথা প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন । 
ধারা ক্যাপ্টেন ম্যাকনাটনের বেপরোয়া স্বভাব বিষয়ে অজ্ভর, পাছে তাদের তিনি বিভ্রান্ত করতে 

পারেন, সেজন্য 20 তারিখে ঈস্ট ইন্ডিয়ান কাগজে যে প্যারাগ্রাফ লিখেছিলাম তার সঙ্গে 
আরো কয়েকটি কথা যোগ করতে চাই । এই লেখা নিয়েই তার সঙ্গে আমার পত্রবিনিময়ের 
সুচনা এবং পরিণামে তীর কাপুরুষোচিত আক্রমণ | তিনি লিখেছেন এটি মিথ্যা । উত্তরে আমি 
বলবো যে কলকাতার প্রধান এবং সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীদের কাছে তিনি তার সুনাম বহুদিন আগেই 
হারিয়েছেন-_ তিনি মেসার্স এস স্মিথ আযান্ড কো, মেসার্স হ্যামিলটন আ্যান্ড কো, মেসার্স আর.এস 
টমসন আ্যান্ড কো, মেসার্স বার্কিনইয়ং আযান্ড কো, মেসার্স লেবার্ন আ্যান্ড কো, মেসার্স থ্যাকার 
আযান্ড কো, মেসার্স স্টুয়ার্ট আযান্ড কো, মিস্টার অস্টেল অথবা ট্রেড আাসোসিয়েশনের সঙ্গে 
যুক্ত অন্য যে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তিনি ধারে কুড়ি টাকার জিনিস কিনে দেখবার 
চেষ্টা করে দেখুন না, তাহলেই 'ঈস্ট ইন্ডিয়ানে' যা বেরিয়েছে তার সত্যতা প্রমাণ হবে | 

চিঠির তারিখ 25 সেপ্টেম্বর 1831 খিষ্টাব্দ, প্রকাশিত হয় পরের দিন। একটি 
ব্যাপারে আমাদের কৌতুহল হয় । হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর লড়াইটা ছিলো আদর্শের 
ভিত্তিতে- ব্যক্তিগত কুৎসা থাকলেও এটা জানতে অসুবিধা হয় না যে সংঘাতটা নীতির 
প্রশ্নে । এমন কি হিন্দু কলেজের তদানীত্তন প্রধানশিক্ষক ডি'আন্সেলমে যখন 
ডিরোজিওকে প্রহার করতে উদ্যত হন, তখন আমরা বুঝি ক্রোধটি তাৎক্ষণিক । কিন্তু 

ম্যাকনাটনের উন্মা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত । তাছাড়া দুজনের পত্রাবলি থেকে এটা স্পষ্ট যে 
উভয়ে উভয়ের কর্মধারার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন | ডিরোজিও পছন্দ করুন 

আর নাই করুন, ম্যাকনাটন তার কাব্য প্রচারে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন । হঠাৎ কেন 
সম্পর্কের অবনতি ঘটলো ? এটা কি নেহাৎই দুই সংবাদপত্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্ৰিতা প্রসূত 

বিদ্বেষ নাকি অন্য কোনো ব্যক্তিগত কারণ আছে ? 
আরেকটি কথা । ছাত্র-শিক্ষক-সতীর্থদের সঙ্গে ব্যবহারে ডিরোজিও ছিলেন 

সদাহাস্যময় ৷ কিন্তু সাধারণের সঙ্গে মেলামেশায় তিনি কি একটু অসহিষ্ণু ছিলেন ? 
তার আত্মসচেতনতার কথা কেউ কেউ লিখেছেন । যাই হোক, ডিরোজিওর 

সম্পাদকীয়টি পুনরুদ্ধার করা না গেলে এই অধ্যায়টি রহস্যাবৃতই থেকে যাবে । 
ডিরোজিওর শেষ জীবনে আরেকটি বিশিষ্ট ভূমিক হলো ইউরেশীয় সম্প্রদায়ের 

নেতারূপে । তিনি ছিলেন এই সমাজের গৌরব এবং শক্তি । তিনি হীনম্মন্য 
ইউরেশীয়দের মধ্যে জাগিয়েছিলেন আশার আলো, তিনি তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন 
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে | তিনি ইচ্ছে করলেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে 

পারতেন । কিন্তু তিনি কখনও শিকড় হারাননি । 
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এই সঙ্গে স্মরণীয় যে ভারতীয় চেতনারও তিনি অগ্রদূত । তিনি ইউরেশীয়দের 

মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন । তা সত্তেও ভারতীয় সারূপ্য নিয়ে তার এক মুহূর্তের 

জন্যও কোনো সঙ্কট হয়নি । 

ইউরেশীয়দের সমস্যা বিষয়ে আগেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে । 1830 
খিষ্টাব্দে জে. ডু. রিকেট্স ইউরেশীয়দের প্রথম আবেদনপত্র পালামেন্টে পেশ করবার 

জন্য ইংল্যান্ডে গমন করেন । তখন থেকেই বিতর্ক চলছিল ইউরেশীয় সম্প্রদায়ের 
ঠিক নামকরণ কী হবে যাতে সব গোষ্ঠীকে অন্তর্ভতি করা যায়_ ইন্ডো-বৃটন, ঈস্ট 

ইন্ডিয়ান, ইন্ডোইউরোপীয়ান, না আযাংলো-ইন্ডিয়ান ? লক্ষণীয়, ডিরোজিও প্রথমে 
পার্লামেন্টে প্রতিনিধিসভা প্রেরণের বিরোধী ছিলেন । তার যুক্তি ছিলো ইউরোপীয় 

বিদেশীদের এই আন্দোলনের সামিল করা হয়নি । কিন্তু জে. ডৰু. রিকেটস ইংল্যান্ডে 
বিশেষ সফল হয়েছিলেন । তখন ডিরোজিও অকপটে তার ভুল স্বীকার করলেন । 

রিকেট্স- এর প্রত্যাবর্তনের পর টাউন হলে অনুষ্ঠিত 28 মার্চ 183) খ্রিষ্টাব্দের সংবর্ধনা 
সভায় ডিরোজিও দ্বিধাহীনভাবে জানান 2 

আমি একজন ঈস্ট হন্ডিয়ান, অতএব আমাকে এখানে উপস্থিত থাকতেই হবে | আমি 

দেশবাসীর হিতাকাক্ক্ষী, অতএব আমাকে এখানে উপস্থিত থাকতেই হবে । আম জানতে 
উদগ্রীব, তাদের অবস্থার উন্নতির জন) কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, অতএব আমাকে এখানে 
উপস্থিত থাকতেই হবে । আমি দেশকে ভালোবাসি, আমি সুবিচার ভালোবাসি, অতএব 
আমাক 'এখানে উপস্থিত থাকতেই হবে । তাহলে আমার বিষয়ে কি একথা বলা হবে যে 
লোকটা ভুল ক'রে স্বীকার করতে ভয় বা লজ্জা পায় ? যাদের এরকম ধারণা তারা আমাকে 
ঠিক চেনেন না । তার (জে. ডৰু. রিকেটস) প্রতি ভুল করেছিলাম, সর্বসমক্ষেই তা স্বীকার 

করছি |14 

এই ত্রতিহাসিক সভাতেই ডিরোজিও স্লোগান দিয়েছিলেন," 0011]0191]) 20011 010 

8817, 00171101917) 111] 0 ০1০20. ১০, 8100 00111 00 210 001৭৮50100.1- 

ঈস্ট ইন্ডিয়ানদের দ্বিতীয় আবেদন প্রেরিত হয় 183] খ্রিষ্টাব্দে। এবারে 
ডিরোজিও আরো সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন । আবেদনটির খসড়াতেও তার ভূমিকা 
ছিলো । দ্বিতীয়বারও বিলেতে একটি প্রতিনিধিসভা প্রেরণের কথা ওঠে। প্রসঙ্গত জে. 
উবু. রিকেটস এবং চার্লস পোট-এর নাম প্রস্তাবিত হয় । রিকেটস বলেন তিনি যেতে 

ইচ্ছুক, কিন্তু তার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে ৷ পোট তখন নিজে যাবার অভিপ্রায় 

জানালেন । তোট নেবার পর দেখা গেল উপস্থিতদের মধ্যে ২3 জন রিকেটস-এর 

এবং 15 জন পো্ট-এর যাবার পক্ষে । শেষ পর্যন্ত টাকার অভাবে পরিকল্পনাটি বাতিল 
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হয় । আবেদনপত্রটি ইংল্যান্ডে জন ক্রফোর্ড-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল পালামেন্টে 

উপস্থাপনার জন্য | 183] খ্রিষ্টাব্দের পয়লা জুলাই টাউন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত 

হয় রিকেটস-এর সভাপতিত্বে । সভার উদ্দেশ্য ছিলো আবেদনপত্রটি সর্বসাধারণের 
অনুমোদন করিয়ে নেওয়া । মূল প্রস্তাবক ছিলেন ডিবোজিও । সভায় বেশ কিছু হিন্দুও 
উপস্থিত ছিলেন। আরেকজন বিশিষ্ট শ্রোতা হলেন ডেভিড ড্রামন্ড। এঁর সম্পর্কে 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 

ডিরোজিও তাদের সম্প্রদায়ের সমস্যার পটভূমি বিশ্লেষণ করে বলেন যে তাদের 

সমস্যা দ্বিবিধ : রাজনৈতিক এবং আইনগত ॥ তিনি প্রসঙ্গত শ্রোতাদের বলেন যে, 

কোথাও কোথাও এমন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে তারা এমন সব দাবি করছেন 
যা কোনো হিন্দু তথবা মুসলমান প্রজা ভোগ করেন না। বস্তুত তিনি বা তারা এরকম 

কোনো বিশেষ সুবিধা আদায়ের কথা বলেননি । কিন্তু প্রচলিত আইনের অসঙ্গতিরু দিকে 
তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। দেশীয় খ্রিষ্টানেরা কলকাতার নাগরিক এলাকা 
পেরোলেই হয় হিন্দু না হয় মুসলমান আইনের অধীন হন । দেওয়ানি অর্থাৎ 

উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত ব্যাপারেও একই দুরবস্থা । আইন সবার ক্ষেত্রে সমভাবে 
প্রযোজ্য হতে হলে তার যথোপযোগী সংস্কার করতে হবে। 

পালামেন্টে প্রেরিত দ্বিতীয় আবেদনপত্রে (27 জুন 1831 হিষ্টাব্দ) বারো দফা 
অভিযোগ ছিলো । তাতে ? নম্বর ধারায় বলা হয় £ 

বি 011501108 1117005, 01705 ০81011081181011109501018110175 0 111100 19%, 1001 7৩1) £ 

191] গাযা০এঞ্া5 10000) ০2101 16600181109 1৩121101008] 158. 470 001 10010 

37115] ০]া। 50/6015, 1170৮ ০৪700167109 11)0 80৮৪1119505 91110 19৮ 01 

[27] থা). এ 

প্রসঙ্গত আরো বলা হয় যে এক এক ক'রে কীভাবে আইন, রাজস্ব এবং পুলিশ 
বিভাগের চাকরি ইউরেশীয়দের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । অথচ হিন্দু-মুসলমান প্রজাগণ 
সেই চাকরি পাবার অধিকারী | 

এই আন্দোলনের পুরো সুফল ডিরোজিও দেখে যেতে পারেননি 11833 খ্রিষ্টাব্দে 
গৃহীত শতুন সনদে বলা হয়, 47017741159 01110018, 101 817) 19101191-00যা) 90০01 

0911115112)0519, 5170810 0০ 01390100601) 170101778 2179 01900, 010109 01 ০11])10১- 

1001)! [09 109501) 01 1015 10110101, [01900 01111, 0০১০০] 0 00101” 15 কিন্তু 

ডিরোজিও তখন বেঁচে নেই । তবে তীর জীবনকালে অর্থাৎ 1851 খিষ্টাব্দের শেষের 
দিকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে আইনবিভাগে মুনসেফি পদ পর্যন্ত সব ভারতীয়দের 
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জন্য খোলা হবে । যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন . 

ডিরোজিও-র শিষ্য হরচন্দ্র ঘোষ 1852 খ্রিষ্টাব্দে নব্যশিক্ষিতদের মধ্য প্রথম মুনসেফ হইফা 
বাঁকুড়ায় যান । স্ব-সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহাতে এই পদের উপযুক্ত হয় সেই জন্য ডিরোজিও 
স্বয়ং সচেষ্ট হইলেন । 'পেরেন্টাল আকাডেমিক ইনস্টিটিউশান'-র বাৎসরিক পরীক্ষাকালে 
(1831, 13ই ডিসেম্বর) তিনি একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন। ইহাতে তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন যে, ঈপ্সিত মুনসেফী পদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের 
কাছে আইন ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু কলেজেও 
এবিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য আয়োজন হয় এবং 1832 স্রিষটান্দে প্রথমেই সুপ্রীম কেটে 
ব্যারিস্টার সুবিখ্যাত থিয়োডোর ডিকেন্ন এই পদে নিযুক্ত হন । ডিরোজিও-র অভিপ্রায় ক্স 
আর পূর্ণ হইল না। তিনি ইহার দুই সপ্তাহের মধ্যে ইহধাম ত্যাগ করিলেন 1, 

'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় খবরটি বেরিয়েছিল এইভাবে . 

এ) ০2001081101 0106 0010015100০ রাত] 4১68160000 [151010000100 18744 
10655৫41850. 11710109210, 1৬ ৩০০৪৫, 814 ১৮৮ গ্রেহ] 0110 01078917007 07:০711104 
1175 ৮০5৪ -. 170 17620 (5801)তা ৫011%ঠো০৫ 5016 থাটাতা0[গ1816 ০১০০০10৬৩0৮ ০ 
90855107 8112ো ৬/1111]) 17৮11 10610206206 101৬810, 8010 17117181601 11)5 71101712507 01 
00175010170 ৪ 50195 01 10011165 গো? ]1,8৬/ 81707011005] [১০011011, চা] 2 ১1০৬ ০ 
0881109178 1170 00115 19 45৪1] 010015615০৪ 0011)01001010] 51100811075 ৬110 00 71)৬7 
07077 10 12851 [10121)5. 11 

তারিখটি হ'লো 13 ডিসেম্বর, 183 খ্রিষ্টাব্দ । ডিরোজিওর আয়ু অবশিষ্ট ছিলো, আর 
মাত্র তেরোদিন। 

উল্লেখপঞ্জি 
1]. ১০080112505 0754 5০০০৫ 0754786 0 06801, 8715 99181790091, 20 ০০৮. 8105118, 

[55 

2 'ডিরোজিও', যোগেশচন্দ্র বাগল, কলকাতা, 1976. প্ 93. 

3.1/577 1)67০210, 77561257252) 77061. 1520867 ০7৫ 00771010151) 111 গো785 [0 আ8105- 701) 2) 
10110000000 09 [টা 0. 16, 103580018, 051091, 1980. 71593. 

৭1821920501 )০%1 0০৮82579, 581801975 0)ল (21054010 042516,. 60 & ০০] (৮ ৮1] 
(990 1985 001, 016010, 7. ৫. 09706. 18077 710. 041). 

5 শ্রীপান্থর "ডিরোজিওর শেষ ইচ্ছাপত্র” প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 1383 বঙ্গাব্দের (1976) 'শারদীয় 
আন-দবাজার পত্রিকাণ্ম । পরে এটি রমাপ্রসাদ দে সম্পাদিত 'ডিরোজিও' (কলকাতা, 1983), নামক 
প্রবন্ধ সংকলনের অর্জতুক্ত | দ্র এপ 107. 

6 এ 
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7 1983 08018, 10]0.প্ 689-91, 1167) 10 623. 

৪ ত্র প্ 715-16, 1127 170 647 

9 এ প্ 648-49, 1০যা। 70. 586 

10,1)1 56160170751 0017 17815 76719416915 ০91 1911 ০6৪৮147)9£7821,._7321009 011956, 

12 

13 

16 

17 

(810118,1918. 

[30%/815, 1110131),প 11215 

এ প 118. 

এর পৃ 150. 

112 0570749144618 5 11151079 011/5210, ৬11700111 /. ও1111111,36৬1500 10% 11. 0- 1২851111508). 0). 

0.৮. 1954, 7309 

বাগল,'ডিরোজিও”, পৃ 101-102. 

[)8920015, [001 700, 11০0) 109. 632. 



শেষ দিনগুলি 

মৃত্যু সবসময়ে অনিশ্চিত, কিন্তু ডিরোজিওর ক্ষেত্রে মৃত্যুকে অতর্কিতে আততায়ীর 

আক্রমণের মতো মনে হয়। স্বাস্থ্যবান কর্মোদ্যোগী মানুষটি 17 ডিসেম্বর গিয়েছিলেন 

তার পুরনো বিদ্যালয় 'ধর্্মতলা একাডেমি'তে পরীক্ষা গ্রহণ করতে। প্র দিনের 'দ্য ঈসট 

ইন্ডিয়ান" পত্রিকায় তিনি এ বিষয়ে একটি বিবরণও লেখেন । তখন কি তিনি জানতেন 

যে স্কুলে তার এই শেষ আগমন আর এই রচনাটি হবে তার শেষ লেখা ? নানা দিক 

দিয়ে এটি খুব গুরুত্পূর্ণ। বিদায় নেবার আগে ডিরোজিও তার নিজের প্রাক্তন 

বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন । দ্বিতীয়ত, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন 

শিক্ষাক্ষেত্র হবে সব সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত । এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ 

থাকবে না । তার শেষ রচনাতে সেই বিশ্বাসই ব্যক্ত হয়েছে । তিনি লিখেছিলেন, 'এই 

প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে আনন্দদায়ক দিক হ'লো অনুদারতা থেকে মুক্তি এরপর 

ডিরোজিওর ভাষাতেই বলি, 

11106 101)00]1001]81) 50800 1115 00115 06118170101 09 ৬1070551106 65০11010175 01 

[10 2) 001511ঞা ১910)5, 5117৮117£ 09£011)0া [01 80980017110 101008115, 11115 ৮/11] 
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(06 15 10 196 ৪0171190177 11০ 1] তা। 017019012, ৮/1110001 1০[শ্রেগো।০০ 10 ৫11 ০16555 

01019110111 16116)005 [18110151121] ৮০ 0৩ 01০0 ?]0110ঞ]ো 11471 100 ৮56100% আও 

[0 11)91 1121009 ০01101110) ৮/1)07 
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9181] 00110051776 210 9111081- 

... 76 2851]]101215 ০0]170]81]) 01 $010া1]1 [0]া) [ি9$০1000], এ 01 টি 1000) 10 

[7950109? 501071106 511001 16801 05 170110 [09006 01105 500 1510100 [90০০৫ 

(91০) 000 0651 017 1891 ]707215? 5৫৩100৩1100 

টমাস এডওয়র্স-এর মতে 17 তারিখেই ডিরোজিও কলেরা রোগে আক্রান্ত হস । 

তার মানে ডিরোজিও প্রায় দশদিন ভূগেছিলেন। এই ব্যাধি সেযুগে দুরারোগ্য ছিলো 
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এবং তিনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন যে তার অন্তিম কাল আসন্ন । 25 ডিসেম্বর 

তিনি তার শেষ কর্তব্য পালন করলেন ইচ্ছাপত্রে সই করলেন । 

আগের বছর অর্থাৎ 1830 খ্রিষ্টাব্দে গত হয়েছেন তার পিতা । পরিবারে 

পুরুষ সদস্যদের মধ্যে তিনিই জ্ঞোেষ্ঠ_ তার অনেক দায়-দায়িত্ব । বিধবা মা, অবিবাহিতা 
বোন। ভাইয়ের শিক্ষা-জীবন তখনও শেষ হয়নি। পূর্বোক্ত ইচ্ছাপত্রে 'তশি 

জানালেন : 

আমার সব ন্যায্য খণ মিটিয়ে দেওয়ার পর আমার সম্পত্তির যা অবশিষ্ট থাকবে, তা আমার 
ভাই ক্র্যাডিয়াস গিলবার্ট আযাসমোর ডিরোজিও এবং বোন আমেলিয়া ডিরোজিওর মধ্যে 
সমানভাবে ভাগ ক'রে দিতে হবে । আমার ভাই তার অংশ পাবে একুশ বছর বয়স পৌছালে ; 
বোন তাঁর অংশ পাবে একুশ পূর্ণ হলে, বা তার বিয়ের দিনে_যা আগে ঘটে । আমার ইচ্ছা 
আমার তাই ক্র্যাডিয়াস গিলবার্ট আসমোর ডিরোজিও আমার মৃত ঠি'তার বিধবা আনা মারিয়া 
ডিরোজিওর ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে । সে যদি তা না করে তবে আমি তাকে যে সম্পত্তি 
দিচ্ছি তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে সে বন্টিত হবে, এবং এই অংশ পাবেন আমার মুত পিতার 
বিধবা আনা মারিয়া ডিরোজিও । এতদ্বারা আমি জেমস্ ক্যালডন এসকোয়ার, ভানিয়েল 
মিকিনস কিং এবং একুশ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ক্ল্যাভিয়াস গিলবার্ট আাসমোর ডিরোজিওকে 
আমার এই শেষ ইচ্ছাপত্রের কার্যকারক নিযুক্ত করছি এবং ইতিপূর্বে সম্পাদিত আমার অন্য 

সব ইচ্ছাপত্র বাতিল বলে ঘোষণা করছি ৷ 

এই উইলটি বিষয়ে দুটি প্রশ্ন মনে আসে | ডিরোজিওর মৃত্যুর সময়ে তার ঠাকুমা জীবিত 
ছিলেন । তার কোনো উল্লেখ নেই কেন ? তিনি তখন কোথায় থাকতেন ? দ্বিতীয়ত, 
শ্রীপান্থ লক্ষ করেছেন, 'এই ইচ্ছাপত্রে অবশ্য কোনও বন্ধু বা শিষ্যের উল্লেখ নেই" ॥ 

ডক্টুর জন গ্রান্ট, জে উবু. রিকেট্স অথবা তার ছাত্রদের কাছে কি ডিরোজিও উইলের 
কথা প্রকাশ করেননি ? তার কি কোনো কারণ ছিলো ? তিনি তার ভাই ক্লডিয়াসকে 
অন্যতম কার্যকারক নিযুক্র করেন, অথচ তিনি তখনও নাবালক । অন্য কারো কথা 

তার মনে হয়নি কেন ? পারিবারিক গোপনতাই কি তার কারণ ? 
তবে ডিরোজিওর পারিবারিক গন্ডি সেই অর্থে বরাবরই বড়ো ছিলো । জীবনের 

শেষ দিনগুলিতেও তিনি পরিবৃত ছিলেন বন্ধু, শিষ্য এবং প্রিয়জনদের দ্বারা । তাদের 
সেবাশুশ্রষায় ক্ষণিকের জন্য আশা হয়েছিল যে তিনি হয়তো বেচে উঠবেন । কিন্তু সব 

প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। 

ডিরোজিওর অস্তিমকালে তার মা-বোন ছাড়া আর যারা নিয়মিত উপস্থিত 

থাকতেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, 

ডক্টর জন গ্র্যান্ট, জে. ডৰ্ু. রিকেটস প্রমুখ । ডেভিড ড্রামস্ড তার প্রিয় ছাত্রকে 
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রোগশষ্যায় দেখতে এসেছিলেন কিনা অথবা শবানুগমন করেছিলেন কিনা অথবা 
শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা এ বিষয়ে আমাদের কৌতুহল হ'লেও কোনো তথ্য 
নেই । আমাদের আরো বেশি আগ্রহ এই কারণে যে সর্বসাধারণ্যে ডিরোজিওর শেষ 
আত্মপ্রকাশ ড্রামন্ডের স্কুলেই । 

চিরজীবন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ডিরোজিও মৃত্যুকালেও জল্পনা-কল্পনার বিষয় 
হলেন । হিন্দুকলেজ পর্বে তার বিষয়ে অভিযোগ ছিলো তিনি হিন্দুধর্ম বিরোধী ৷ তিনি 
নাস্তিক ছিলেন এরকম কথা কেউ কেউ বললেও তিনি প্রকাশ্যে খরিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কিছু 
বলেছিলেন বা লিখেছিলেন ব'লে জানা যায় না। কিন্তু আবার নতুন করে প্রশ্ন উঠলো, 
ডিরোজিও কি আগে নাস্তিক ছিলেন ? তিনি কি শেষ মুহূর্তে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছিলেন ? 

ডক্টর জন গ্র্যান্ট তার মৃত্যুর পরে 'দ্য ক্যালকাটা লিটেরারি গেজেট'-এ যে বিবরণ 

লেখেন, তাতে তিনি জানান যে ডিরোজিও একজন খাঁটি খ্রিষ্টানের মতোই মারা 

গেছেন 1 

ডিরোজিওর শেষ দিনগুলির বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন টমাস এডওয়র্ডস | তাকে 

ক্যাম্পবেল-এর 'প্লেজার্স অব হোপ" থেকে পড়ে শোনানো হচ্ছে । ফাদার হিল এবং 
বন্ধু জে. ডবু রিকেটস এসেছেন খিহ্লের বাণী শোনাতে । এরকম জনশ্রুতিও আছে 

যে ডিরোজিও মৃত্যুশয্যায় হিল এবং রিকেট্সকে লিখিতভাবে জানান যে তিনি আগে 

নাস্তিক ছিলেন এবং পরে তিনি আত্তিক হন । এই বিবৃভিটি অবশ্য পাওয়া যায়নি । 

তবে তার শেষ জীবনের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বাঙলা সাময়িকপত্রেও মন্তব্য করা হয় । 'সম্বাদ 

রত্বাকর'-এ বলা হয়েছিল : 

যদ্যাপিও তিনি আমারদিগের ধর্মদেষী ছিলেন এ কারণ আগারদিগের লেখার প্রতি বিপক্ষ 

হইয়৷ লিখিবেন তথাপি তাহার নিমিত্ত খেদ হয় যেহেতুক ড্রোজু পর্ব্বাপেক্ষা ইদানীং এমত 

হইয়াছিলেন ঈশ্বর এক জন আছেন ইহা প্রায় স্বীকার করিয়াছেলেন.... 1? 

বস্তুত ইউরেশীয় সমাজেও ডিরোজিওর ধর্মাবশ্বাস নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল এবং 

তার জের মৃত্যুর পরেও চলতে থাকে । "ইন্ডিয়ান রেজিস্টার'-এর সোমবার, ফেব্রুয়ারি 

13, 1832-এর সংখ্যায় লেখা হয়: 

[715 50111170715 01) 10111011110 25101 008100 01 09000100 যো, 05, [টো 470116 

০৮০ 579810 01711181 5001001 ]7 11101 10৮61ঠো][ ঢাহা16া 0) ৯1107 50120 0990175109 

17000159) 01] [110 ০01] ৫0১ 170 1780 [০1195900100 01150027111, 200 80711700010 

[া)01৪]19550175 ৮51710]1 11 17000108164. 7776 00119112) %2]] 700, 1101610160০ 0০81 

51111011500 10 19]া), 11101 1 0) 1115 00911) 0০৫, 27 [য0108019 ৪ 010015 
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51018101017, 106 0651160 (110 [09501106501 21710715101 [0 1018 ৮৮101) 1011) 8110 ০১101555০ 

105 515০1 চি 1176 [60০০10"5 112116.7 

এডওয়র্ডস প্রশ্ন তুলেছেন যে 'ডিরোজিও পরে শ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী হয়েছিলেন বললে মেনে 

নিতে হয় যে তিনি আগে বিরোধী ছিলেন ।' কিন্তু এরকম অনুমানের কোনো কারণ 

নেই। কেননা আমরা আগেই দেখেছি যে তিনি খ্রিষ্টধর্মের বিপক্ষে কখনো কিছু 
বলেননি । ড্রামন্ডের নাস্তিকতার মতো এটিও একটি কিংবদন্তি । 

তবে ডিরোজিওর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির কিছুটা দায়ী এডওয়র্ডস-এর 
উক্তি । এক জায়গায় তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, "96705101160 17 10)9 19111) 0170 
90117010179 25 172 01700750000 0112 [9101 210 1110, 280 11) 110 01100109111) 0010 

1০11০ 01019. ৪ আবার তার কিছু আগেই তিনি মন্তব্য করেছেন, 

1%01)551) 01701)061 0918056 ৮৮85 10050171 ৮/17017 0116 0০৬. 1৮]. [111] ৮151150 1010210), 

82180196270 91] 1118117855620 1921৮/00111116]17,10111055 ৬/1121 1089 12 9700077০810 11) [6৬ 

৮1115176720 ৮/01057108011110006111)6111175011 81107৮/21051০০807)6 9 01711511217, 21701190 

[0 75950) টো %%11101)010076 1172 11011), 170 06012150 1176165 ৬85 110. 09811) 

75০87119110], 11000০01067) 5161090 0% 1)10210 ৫০০]2111110 10519016111) 00171151010, 

9০1 1081 1)5109210 0150 25 186 1780 17৮90, 56800171716 [01 000. 

বলা বাহুল্য এই দুটি পরম্পরবিরোধী তথ্য কখনো একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না। 

তাছাড়া মহেশচন্দ্র ঘোষের উক্তির উৎস কী এডওয়র্স আমাদের জানাননি । ফলে 
একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। 

আসলে ডক্টর জন গ্র্যান্ট প্রমুখ ডিরোজিওর হিতৈষীরা শঙ্কিত ছিলেন এই ভেবে 
যে মৃত্যুকালে তিনি নাস্তিক এই রটনা চালু থাকলে তাকে খ্রিষ্টীয় মতে সমাধিস্থ করতে 
রক্ষণশীল খিষ্টান সমাজে আপত্তি উঠবেন । এ বিষয়ে যোগেশচন্দ্র বাগলের অভিমত 
আমাদের গ্রহণীয় মনে হয়; 

কিনতু খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা কোন বিধমীকে তাহাদের গোরস্থানে কিছুতেই স্থান দেন না । যেমন 
ডেভিড হেয়ারের বেলায় স্থান হয় নাই । কেহ কেহ ডিরোজিওকে খ্রি্টধর্মে আস্থাশীল বলিয়া 
শেষ পর্যন্ত পাদরিদের শিকট ব্যক্ত করেন এবং তাহাদের অনুমতিক্রমে পার্ক স্ত্রীটের গোরস্থানে 
সমাধিস্থ করা হয় ।10 

1826 থ্িষ্টাব্দের 26 ডিসেম্বর সোমবার বেলা দশটার সময় ডিরোজিওর মৃত্যু 

হয়। ডেভিড হেয়ারের প্রয়াণের দিনের বর্ণনা দিয়েছেন প্যারীচাদ মিত্র। 
কিন্তু ডিরোজিওর শবানুগমনের কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এখনও পর্যন্ত 
আবিচ্কৃত হয়নি। তবে পূর্বোক্ত 'সম্বাদ রত্বাকর'-এ প্রকাশিত শোকসংবাদে, 
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মন্তব্য করা হয় যে, ডিরোজিওর 'উপদেশে যে ক'একজন বালক নষ্ট হইয়াছে' 
এখন তাদের কী দশা হবে £ 

কেননা তাহারদিগের জ্ঞান ছিল ক্রোজু হ্র্তাকর্তা বিধাতা ত্র অবোধেরা মাতাপিতার বাক্য 
হেলন করিয়াও ড্রোজুর আজ্ঞানুবর্তী হইয়াছিল ইহাতে কেহ জাত্যন্তরও হইয়াছে 
তাহাতেও তাহারা দুঃখী নহে ড্রোজুর মরণে তাহার জীবন্ত প্রায় হইয়া থাকিবেক। ইহার 
মধ্যে সংপ্রতি প্রায় মাসাধিক হইবেক ড্রোজুর সঙ্গে কএক জন বালকের কলহ হইয়াছিল 
তাহার মধ্যেই শ্রীযুক্ত দক্ষিণানন্দ ড্রোজুর মত ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে মাতাপিতার 

নিকট পুনরাগমন করিয়াছে... ।11 

ডিরোজিওর আকম্মিক মৃত্যুতে তার পরিবার সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হ'য়ে যায়। 'দ্য ঈস্ট 

ইন্ডিয়ান'-এর কী গতি হয়েছিল, তার কিছুটা ইতিহাস বিবৃত করেছেন এডওয়র্ডস 
এবং শ্রীপান্থ। ডিরোজিওর পরে পত্রিকাটির ভার যার ওপরে পড়েছিল, এডওয়ার্ডস 

তাকে আখ্যা দিয়েছেন 'জনৈক ইউরোপীয় লোফার' ৷ এঁর অপদার্থ পরিচালনায় 
পত্রিকাটি অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । 

ডিরোজিওর মৃত্যুর চারদিনের মাথায় পয ইন্ডিয়া গেজেট'-এ প্রকাশিত 

বিজ্ঞপ্তিতে এমিলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবনচরিত লেখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন । একই 

সময়ে ত্র কাগজে পরপর কয়েকদিন বিজ্ঞাপন বেরলো যে ডিরোজিওর মা বাড়িতে বসে 

ছাত্রী পড়াতে চান । তার নিজের বিষয়ে বলা হয়েছিল, '/$ 175. 10709219123 

0110%০0 01)600161100111)6 0051 001)091101) 11) 1211120100, 2170 25 310 ৬/1]] 00 85515090 

|) [10 0001105 01199011116 70) 0 ০1 00711010101 11101101191, 5170 101০5 10 11010 

0৮০19 58015100110) 10 0170 [9101115 2170 00121010115 0111) 011110101) ০1001115100 10101 

০৪4০. শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় ছিলো ইংরেজি, ফরাসি, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, 

বিজ্ঞান, সুচিশিল্প, গাহস্থ্য অর্থনীতি । 

কিন্তু কলকাতায় বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না ডিরোজিওর মা-বোন। 
বসত বাড়ি এবং অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেল। তারা উঠে 

গেলেন দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে । এখানেই এমিলিয়ার বিয়ে হয় আর্থার 
ডিরোজিও জনসন-এর সঙ্গে। পরের বছর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্লুডের মৃত্যুর সঙ্গে 

সঙ্গে হেনরি ডিরোজিওর ভাইয়েরা সবাই গত হলেন। শুধু বেঁচে রইলেন ওঁদের 
বিমাতা শ্রীমতী ডিরোজিও । 1851 খ্রিষ্টাব্দে হাওড়ায় তার মৃত্যু হয়। 
একটি অসাধারণ বংশধারা. লুণ্ত হলো। ভাই-বোনেরা ছিলেন একই সঙ্গে 
ক্ষীপজীবী এবং ক্ষণজন্মা। আমাদের দুর্ভাগ্য কেউই ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ 
পাননি । 
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হেনরি ডিরোজিওর শোকসভার ইতিহাসও করুণ । অনেক পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছিল এবং অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। 

ডিরোজিওর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় 5 জানুয়ারি 1832 খ্রিষ্টাব্দে 'পেরেন্টাল 
আযাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনে' জে. ডব্ু রিকেটস-এর সভাপতিত্বে। সভায় সাতটি 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

প্রথম প্রস্তাবের উত্থাপক ডু করকপেত্রিক এবং সমর্থক এম. ক্রো। এতে 
ডিরোজিওর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। 

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উ্থাপন করেন মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং সমর্থন করেন ওয়েল বর্ন । 
এখানে বলা হয় যে সাধারণের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ ক'রে ডিরোজিওর উপযুক্ত 
পরিচিতিসহ একটি প্রস্তর নির্মিত স্মারকচিহ্ন স্থাপিত হবে। 

তৃতীয় প্রস্তাবে উক্ত পরিকল্পনা রূপণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়, যার 
মধ্যে ছিলেন ওয়েল বর্ণ, এ. ডি সুজা, ডু. আর. রেনউইক, ডেভিড হেয়ার, ডি. এম. 
কিং, ডত্রু ককপেট্রিক, জে. উবু. রিকেট্স, জে ওয়েলস, দক্ষিণানন্দ (দক্ষিণারঞ্জন) 
মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ডবল. আর. কেনউইক হলেন সম্পাদক । 
প্রস্তাবটি উথ্থাপক এবং সমর্থক ছিলেন যথাক্রমে জে. এ. লরিমার এবং কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

চতুর্থ প্রস্তাবটি উ্থাপন করেন এল. ফ্রেজার এবং তীকে সমর্থন করেন 
জে. এ. লরিমার। এখানে হলা হয় যে স্মারকচিহন তৈরি হবার পর যদি কিছু টাকা 
উদ্বৃত্ত থাকে তো ডিরোজিওর পরিবারকে দেওয়া হবে। 

এরপর ওয়েল বন্দ স্টেপ্লন-এর একটি চিঠি পড়ে শোনান । তাতে শেষোক্ত 
ব্যক্তি লেখেন যে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ডিরোজিওর লিখোগ্রাফিক মিনিয়েচার তৈরি 
ক'রে দেবেন। টাকাটা ডিরোজিও তহবিলে জমা হবে । 

পণ্ঠম প্রস্তাবে উখাপক কৃষ্ণমোহন এবং সমর্থক আর. ডায়াস) স্টেপ্লটনকে 
তার নিঃস্বার্থ অবদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং ডিরোজিও পরিবারের 
সম্মতি নিয়ে লিখোগ্রাফিক মুদ্রণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

ষ্ঠ প্রস্তাবের উত্থাপন করে কৃষ্ণমোহন পেরেন্টাল আযাকাডোমিক ইনস্টিটিউশনকে 
ধন্যবাদ জানান হল ব্যবহার করতে দেবার জন্য । তাকে সমর্থন করেন আর. ডায়াস। 

সপ্তম প্রস্তাবে সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডবল আর. ফেনউইক এবং 
সমর্থন করেন এম. ক্রো।।3 
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উক্ত সভাতেই নশো টাকা চাদা ওঠে । এডওয়ডস লিখেছেন ফেনউইক গ্রটাকা 

আত্মসাৎ করেন। তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে ডিরোজিওর বন্ধু এবং অনুরাগীরা 
এ ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। সমসাময়িক বাংলা কাগজে একটি খবর 
বেরিয়েছিল : 

4 এপ্রিল 1932 24 ত্র 1258 

মৃত ভ্রোজু সাহেব ।- মৃত ড্রোজু সাহেবের স্মরণার্থ তাহার কবর স্থানোপত্রি এক স্তত্ত গ্রন্থনার্থ 

ঘে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারা চীদায় স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন 
যে তীহার কবরস্থানোপরি চন্ডালগড়ের প্রস্তরনিম্মিত এক ত্তন্ক প্রস্তুত হওনার্থ বন্দোবস্ত 

করিয়াছেন । এত্ত গ্রন্থনের ব্যয় ১৫২৪ ॥ ৭ * ! পনোরাশো চব্বিশ টাকা দশ আন। আট 
পাই) হইবে৷ আমরা শুনিয়া কিব্টিচ্চমত্কৃত :ইলাম যে ১৫৫% টাকার টাদা হইয়াছে বটে 
তন্মধ্যে কেবল ৬১৪ টাকা আদায় হইয়াহে। শরসা করিষে ইস্টিশুযান মহাশ্মের! শীঘ এ 
টাকা প্রদা* করিয়া আপনাদের বন্ধু ও স্বপক্ষ ব্যক্তির শ্মরণার্থ অনবধানতা জন্য দোষ হইতে 

মুক্ত হইবে” | 

অথচ বাংলা -ইং-কর্জ খবরের কাগজগুলিতে বেরিয়েছিল ডিরোজিওর শোকসভাতেই 

আরেকটি কথা । এডওয়র্ডস লিখেছেন যে অওয়েন আরাটুন -এর সংস্করণে 

ডিরোজিওর যে- ছাট মুদ্রিত হয়েছে তা স্টেপ্লটন-এর লিখোগ্রাক থেকে । 

ডিরোজিওর একট বই প্রচলিত । অন্যদিকে 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এর পূর্বোক্ত 

প্রবন্ধে ডিরোজিওর প্রতকতির জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছে জে. বেন্টে এবং এইচ. 

এম. শিথকে । প্রথমছন খুল ছবিটি আঁকেন এবং দ্বিতীয়জন করেন তার অনুকতি । 
আরাটুন-এর ডি'রাজিওর কাবাসংগ্রহ কাজ দুষ্প্রাপ্য । সুতরাং "আজ দুটি মিলিয়ে 

দেখা সপ্তব নয় ! কিন্তু পার্ক গ্রাটের প্রনো গোরস্থানে অব্থিত ডিরোজিওর সমাধিতে 

শ্বারকঠহ তো দূরেও কথা স্থানটিই হারিয়ে যাচ্ছিলো অবহেলা এবং ডদাসীনতায়। 
পত্রে দুর মহ দাশ জায়গাটি সংস্কার করে একটি ম্মৃতিফলক নির্মাণ কারে দেন। 

সাচ্য- লাশ্চাত; লা" তিক বিনিময়ে যা কিছু ভাল, তার শ্রতিত হলেন 

[উ্রোজিও। এতো সরু মান্বটিত ছত্তা ও কর্মের প্রসার দেখলে অকক হতে হয়। 
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